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1 Úvod 

Obecně můžeme vymezit samosprávu jako určité záležitosti spravované 

veřejnoprávními korporacemi, nikoli státem. Orgány státní správy (např. ministerstva) tedy 

zastávají pouze funkci kontrolní, přičemž centrem jejich pozornosti je dohlížet na právní 

hledisko jednání korporací. Nejčastěji se pak setkáváme se samosprávou územní, do které 

zahrnujeme obce, kraje a hlavní město Prahu.  

Základní jednotkou územní samosprávy je obec, která tvoří územní celek vymezený 

jedním nebo více katastrálními územími. Obec je veřejnoprávní korporací disponující 

vlastním majetkem, která hospodaří podle vlastního rozpočtu. Ve své působnosti obce 

vykonávají jednak samosprávu (samostatná působnost), a dále konkrétní činnosti státní správy 

uložené jí na základě zákonného zmocnění (přenesená působnost). Primárním úkolem obce je 

pečovat o všestranný rozvoj území a o potřeby svých občanů.  

Podmínkou efektivního hospodaření obcí je sestavování rozpočtu vždy na příslušný 

kalendářní rok. Obec tak odhaduje své finanční možnosti a rozhoduje o způsobu využití 

finančních prostředků. I přes dlouhotrvající snahu o co nejvyšší míru finanční soběstačnosti 

a nezávislosti obcí, neobejdou se obce bez dotací, a proto hledají finanční zdroje pro svůj 

potřebný rozvoj v nejrůznějších dotačních programech. 

Cílem této diplomové práce bude komplexní analýza na území obce Nedachlebice. 

Analýza, základní a nejčastěji využívaná vědecká metoda, nám umožní zkoumat složitější 

skutečnosti rozkladem na jednodušší. V jejím celku bude zaměřena na celkový územní rozvoj 

obce, postupně členěna na stránku kulturní, sociální, životního prostředí, apod. Její součástí 

bude dále zjistit spokojenost místních obyvatel se současnými podmínkami a životem v obci 

a jejich názory na vylepšení. Na základě vyhodnocení požadavků ze strany občanů bude 

navrženo řešení situace spočívající v realizaci projektu a zkoumání a srovnávání 

nejefektivnějších možností jeho financování.  

V první kapitole teoretické části je nejprve obecně vymezena územní samospráva 

z hlediska významového, legislativního a funkčního, následně jsou pak podrobněji 

charakterizovány její dílčí celky (obce a kraje). Druhá kapitola této části popisuje finanční 

systém územních samospráv a dále se věnuje otázce získávání peněžních prostředků 

pro územní celky z nenávratných externích zdrojů. 



 

 

Praktická část diplomové práce nejprve na základě využití metody SWOT analýzy 

detailně popisuje území obce. Vybrané výstupy analýzy byly použity v druhé části – 

pro metodu výzkumu a byly zahrnuty do dotazníkového šetření určeného místním 

obyvatelům, kteří měli možnost vyjádřit se k situaci týkající se životní úrovně v obci. Občané 

si mimo hodnocení kvality života v obci v rámci dotazníkového šetření volili nebo samostatně 

navrhovali vlastní požadavky na dosud nerealizované a neplánované objekty, které 

by v budoucnu v obci nejvíce uvítaly a byly by pro ně přínosem; současně by tyto objekty 

mohly znamenat nárůst cestovního ruchu na řešeném území. Poslední část vychází z analýzy 

dat dotazníkového šetření; je zaměřena na potenciální realizaci objektu, který byl vybrán 

obyvateli. Na základě zjišťování a metody srovnání bude následně vybrán nejefektivnější 

způsob financování pro zvolený objekt z nenávratných zdrojů.  

  



 

 

2 Charakteristika územní samosprávy 

2.1 Postavení územní samosprávy v rámci veřejné správy 

Ke správnému pochopení a výkladu pojmu územní samospráva je vhodné nejprve 

uvést její postavení v rámci veřejné správy. Veřejnou správu můžeme vymezit jednak jako 

určitý druh činnosti, při kterém dochází ke spravování veřejných záležitostí ve veřejném 

zájmu, dle druhé roviny pohledu to jsou pak instituce, které veřejnou správu vykonávají. [6]  

Veřejná správa je dále chápána ve smyslu součásti pojmu veřejné moci
1
, z níž 

odvodíme členění veřejné správy. Prvotním nositelem veřejné moci je stát; státní moc, jakožto 

nejdůležitější součást veřejné moci, je uskutečňována orgány moci zákonodárné, výkonné 

a soudní. Jako první větev veřejné správy tedy můžeme uvést státní správu. Vedle ní pak stojí 

druhá, neméně důležitá složka, kterou je samospráva, také součástí veřejné moci. Rozdělení 

veřejné správy na státní správu a samosprávu má převážně význam v rozdělení pravomocí 

různým subjektům tak, aby nedocházelo k možnému zneužití moci. Nakonec rozdělení 

samosprávy, a to podle působnosti na územní a zájmovou. Zájmová samospráva je spjata 

s lidskou činností a rozlišujeme akademickou samosprávu vysokých škol a profesní 

samosprávu. Územní samospráva spočívá v zastupování zájmů určitého území, resp. osob, 

které zde sídlí. [8] Následující obrázek vyjadřuje schematicky výše popsanou strukturu 

veřejné správy. 

Obr. 2.2.1.1 Schéma veřejné správy 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
Veřejná moc je schopnost autoritativně rozhodovat o právech a povinnostech subjektů. [8] 

Veřejná správa 

Státní správa Samospráva 

Územní samospráva Zájmová samospráva 

Akademická 

Profesní 

Zdroj: Vlastní zpracování 



 

 

2.2 Legislativní úprava územní samosprávy 

Význam územní samosprávy je formálně zakotven v ústavním pořádku České 

republiky. Ústavně je vymezen základní rozsah úpravy, bližší specifikace fungování územní 

samosprávy je ponechána jednotlivým zákonům. Vznik a postavení jednotlivých stupňů 

územní samosprávy je určen prostřednictvím zákonů. Jsou zde definovány pravomoci, 

působnost, autonomie a odpovědnost, legislativa vymezuje rozsah samostatné a přenesené 

působnosti, také vztahy mezi jednotlivými územními celky a státem a mezi územními 

samosprávními stupni navzájem. Příslušnými zákony je také upravena oblast ekonomických 

předpokladů k zabezpečení fungování územních samospráv. Pro tuto oblast jsou dále výchozí 

i další předpisy – nařízení vlády nebo vyhlášky Ministerstva vnitra.  

Oblasti vztahů občanů k územní samosprávě se dotýká také řada ustanovení Listiny 

základních práv a svobod. Listina např. zakotvuje možnost domáhat se svého práva, právo 

na soudní ochranu vůči nezákonným rozhodnutím orgánů veřejné správy, povinnost orgánů 

územní samosprávy poskytovat přiměřeným způsobem informace o své činnosti, a další. 

Při výkonu samostatné působnosti se orgány samosprávy řídí zákony a právními 

předpisy vydanými k jejich provedení. Interní směrnice ministerstev a jiných ústředních 

správních úřadů pro ně závazné nejsou, plní pouze kontrolní funkci. Při výkonu přenesené 

působnosti, na rozdíl od samostatné, se orgány samosprávy musí řídit i směrnicemi 

ministerstev a ostatních správních úřadů nepřesahujících rámec zákona. [13] 

2.2.1 Evropská charta místní samosprávy 

Dokumentem je stanoveno, že princip místní samosprávy je uznáván vnitrostátním 

zákonodárstvím a v případě potřeby také ústavou. Místní správu definuje jako právo 

a schopnost místních společenství uspořádat a spravovat podstatnou část veřejných záležitostí 

ve vlastní odpovědnosti a v zájmu místního obyvatelstva. V ČR vstoupila v platnost 

1. září 1999. ČR tak musí respektovat daná ustanovení dokumentu, k nimž se zavázala; může 

však vymezit ta, která respektovat nebude. ČR ve svém zákonodárství respektuje téměř 

všechna ustanovení tohoto dokumentu. [31] 

2.2.2  Ústava České republiky 

Ústavní základy jsou obsaženy v ústavním zákoně ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České 

republiky (dále jen „Ústava“). Ústava v rámci základních ustanovení zaručuje samosprávu 



 

 

územních samosprávných celků (čl. 8). Konkrétnější vymezení problematiky územní 

samosprávy je vymezeno v hlavě sedmé (čl. 99 až 105). Ústava zde vymezuje členění ČR 

na obce a kraje, definice ÚSC, právní formu obcí a krajů, právo mít vlastní majetek 

a hospodařit podle vlastního rozpočtu, stanovení působnosti a pravomoci zastupitelstev, 

možnost vytvořit či zrušit VÚSC pouze ústavním zákonem, zásah státu do činnosti ÚSC, 

vyžaduje-li to ochrana zákona (jen způsobem stanoveným zákonem), možnost výkonu 

přenesené působnosti (oprávnění vydávat v mezích zákona právní předpisy, čl. 79 odst. 3).  

Dalším souvisejícím předpisem je ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších 

územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České 

republiky, jímž bylo vytvořeno 14 vyšších územních samosprávných celků (hlavní město 

Praha a 13 krajů). [14], [15] 

2.2.3 Zákonná úprava v oblasti územní samosprávy 

Nejdůležitějšími zákony této oblasti, které konkretizují ustanovení Ústavy a naplňují 

principy obsažené v Evropské chartě, jsou zákon č. 128/2000 Sb., o obcích a zákon 

č. 129/2000 Sb., o krajích. Oba dva předpisy se zabývají vymezením základních pojmů, 

otázkami působnosti a pravomoci, organizačním členěním obcí a krajů, otázkám ochrany 

samosprávy před zásahy ze strany státu a dozoru státu nad legalitou samosprávných obecních 

a krajských právních aktů. Speciálním zákonem, který se věnuje samostatné úpravě postavení 

hlavního města jako kraje i obce, je zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. 

Dalších zákonných předpisů, které se dotýkají oblasti ÚSC, je celá řada. Můžeme 

rozlišovat zákony z hlediska vztahu k pravomocím obcí a krajů z pohledu veřejné správy,
2
 

zákony umožňující péči o své prostředí, památky a přírodu,
3
 zákony řešící krizové situace

4
 

a mnohé další zákony související s problematikou územních samosprávných celků.
5
  [3] 

 

                                                 
2
 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním 

městě Praze, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, zákon č. 82/1998 Sb., 

o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním 

postupem, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 
3
 Stavební zákon č. 183/2006 Sb., zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákon č. 20/1987 

Sb., o státní památkové péči, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, zákon č. 86/2002 

Sb., o ochraně ovzduší, zákon č. 298/1995 Sb., o lesích, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajin. 
4
 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém 

řízení, zákon č. 201/2000 Sb., o vodách 
5
 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákon 

č. 254/2001 Sb., o vodách, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.  



 

 

2.3 Vznik, základní principy a členění územní samosprávy 

Územní samospráva je prostorově vymezený funkční celek s právem samostatně 

spravovat věci veřejné na území, které je menší než stát. K hlavním úkolům patří poskytování 

veřejných statků a služeb pro své občany. Vznik a postupný vývoj je odrazem potřeby 

geografického členění státu na menší útvary z důvodů sociálních, kulturních, ekonomických, 

či jazykových. Ke vzniku územní samosprávy tak docházelo dvojím způsobem: 

- Přirozeně – vznikají obce nebo města s menším, či větším počtem obyvatel, kteří 

na daném území mají svá bydliště.  

- Uměle – na základě vůle státu vzniká vyšší stupeň územní samosprávy 

na regionální úrovni. Jedná se o oblast tvořenou větším počtem měst a obcí, které 

spojují společné charakteristické zájmy (regiony). 

Územní samospráva má nezastupitelný význam pro demokratické uspořádání 

společnosti a pro výkon regionální a místní veřejné správy. Jejím úkolem je především 

reprezentovat zájmy a preference svých občanů. Ti se mohou aktivně zapojovat účastí 

v iniciativních a poradních orgánech, kde především kontrolují činnost volených zástupců 

a realizaci volebních programů politických stran, nebo prosazují své potřeby 

a preference v oblasti lokálních statků a služeb. Občané se dále mohou přímo podílet 

na některých zásadních rozhodovacích otázkách dané obce ve veřejných volbách, 

např. prostřednictvím referenda – jedná se o tzv. přímou volbu. Druhou formou veřejných 

voleb je volba nepřímá – kdy si občané volí své zástupce (zastupitele). 

Územní samosprávný celek (ÚSC) je zákonem vymezen jako územní společenství 

občanů, které má právo na samosprávu
6
. Jednotlivé ÚSC mají své vlastní samostatné 

kompetence, do kterých žádný jiný územní celek nemůže zasahovat. Rozsah samostatné 

působnosti je vymezen ústavou a dále zvláštním zákonem. ÚSC jsou veřejnoprávní korporace, 

které mohou disponovat vlastním majetkem a hospodaří podle vlastního rozpočtu. V právních 

vztazích vystupují vlastním jménem a odpovídají za škodu, která vznikne při výkonu veřejné 

moci, kterou realizují v samostatné působnosti. Pokud se jedná o výkon přenesené státní 

                                                 
6
 Samospráva je forma veřejné správy spočívající ve správě územně, či jinak organizovaného 

společenství lidí, které si své záležitosti řeší samostatně a činí rozhodnutí přímo nebo prostřednictvím volených 

orgánů. [5] 



 

 

správy územními samosprávnými celky, odpovědnost nese stát (upraveno speciálním 

předpisem
7
). [19] 

V České republice existuje dvoustupňový systém; na základě Ústavy je vymezena jako 

základní jednotka územní samosprávy obec, druhým stupněm jsou vyšší územní samosprávní 

celky (VÚSC) – kraje.
8
 Na území ČR bylo geograficky vymezeno 14 VÚSC (krajů), které 

reálně vznikly 1. 1. 2001. [13], [11], [10]    

 

2.4 Obce 

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní 

celek, který je vymezen hranicí území obce. Nabytím účinnosti ústavního zákona č. 294/1990 

Sb. a obecního zřízení byly obce dříve označovány jako územní samosprávné jednotky 

s právní subjektivitou, pozdější Ústava ČR (čl. 99 a čl. 100) charakterizuje obce jako základní 

územní samosprávné celky, které jsou vždy součástí VÚSC.  Základními znaky, které tvoří 

podstatu obce, jsou:  

 územní základ obce,  

 osobní základ obce,  

 soustava obecních orgánů,  

 právní subjektivita a  

 ekonomický základ obce. [8] 

 

2.4.1 Územní základ obce 

Základním znakem obce je její území. Území obce tvoří buď jedno katastrální území 

(u malých obcí a je totožné s administrativním územím obce), nebo soubor katastrálních 

území (u větších obcí). Každá část území ČR je součástí území některé obce, pokud zvláštní 

zákon nestanoví jinak (výjimku tvoří vojenské újezdy).
9
 K identifikaci každé obce slouží její 

název.
10

 Při vzniku nové obce, kde je podmínkou zvolení názvu obce, nebo při změně názvu 

obce, musí být vždy vydán souhlas Ministerstva vnitra. [18] 

                                                 
7
 Zákon č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím 

nebo nesprávným úředním postupem. 
8
 Ústavní zákon č. 1/1993 hlava VII čl. 99 

9 
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky. 

10
 § 19 b zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. 



 

 

Obec se může dále členit na části obce, přičemž každá část obce má jednoznačný 

název a je evidenční jednotkou obce.
11

 Tvoří ji budovy, které mají přiřazeny čísla popisná 

v jedné číselné řadě. Rozhodování o názvu nově vzniklých částí obce, o změně jejích názvů 

nebo o zániku části obce náleží do samostatné působnosti zastupitelstva obce,
12

 obec je však 

povinna oznámit tyto údaje Ministerstvu vnitra, Českému úřadu zeměměřickému 

a katastrálnímu a příslušnému katastrálnímu úřadu.
13

 [8], [4] 

2.4.2 Osobní základ obce 

Tento rovněž důležitý znak obce vymezuje okruh osob, které tvoří její základ 

a současně práva a povinnosti občanů ve vztahu k obci. Občanem obce je fyzická osoba, která 

je státním občanem České republiky a v obci je hlášena k trvalému pobytu.
14

 Místo trvalého 

pobytu může mít občan pouze jedno. Dosažením věku 18 let, má občan obce např. právo volit 

a být volen do zastupitelstva,
15

 hlasovat v místním referendu,
16

 účastnit se a vyjadřovat 

se na zasedání obecního zastupitelstva (v souladu s jednacím řádem) nebo podávat orgánům 

obce návrhy, připomínky a podněty. V zákoně o obcích jsou dále také stanovena práva těch 

občanů, kteří na území dané obce pouze vlastní nemovitost. [8], [4] 

2.4.3 Soustava obecních orgánů 

Orgány územní samosprávy nejsou tvořeny na základě dělby moci, jako je tomu 

ve státě, uplatňuje se zde princip vlády shromáždění, kdy nejvyššímu orgánu jsou ostatní 

orgány odpovědny. Obecní orgány můžeme členit z hlediska jejich složení na kolegiální nebo 

individuální, z hlediska demokratické legitimity na orgány přímo volené občany, 

zastupitelstvem nebo volené jinak, a z hlediska právního základu mohou být zakotveny 

ústavně nebo zákonně. [8] 

 

Zastupitelstvo obce  

Jako jediný orgán obce je zakotven ústavně. Zastupitelstvo je přímo voleno obyvateli 

obce na čtyři roky a samostatně spravuje obec. Je považováno za hlavní orgán, který je všem 

ostatním nadřazen. Počet členů se odvíjí od počtu obyvatel obce vždy k 1. 1. roku, v němž 

se konají volby, a to v rozmezí od 5 do 55 členů. Členové jsou povinni aktivní účasti 

                                                 
11 

§ 27 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) 
12 

§ 84 odst. 2 písm. j) zákona o obcích 
13

 § 28 odst. 2 zákona o obcích 
14 

§ 16 odst. 1 zákona o obcích 
15

 Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších 

zákonů, ve znění zákona č. 247/1995 Sb. 
16

 Zákon č. 298/1992 Sb., o místním referendu, ve znění zákona č. 152/1994 Sb. 



 

 

a vyvarování se střetu zájmů a při výkonu své funkce mají právo iniciativy, interpelace 

a informace.  

Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech v samostatné působnosti, tato rozhodnutí nemůže 

přenést na jiný orgán (vymezení rozhodovacích pravomocí je uvedeno v příloze č. 1). 

Rozhodovací působnost nemůže vykonávat v případě, že počet členů zastupitelstva klesne 

o více jak polovinu či pod pět. V přenesené působnosti zastupitelstvo vydává nařízení obce, 

a to pouze v těch obcích, kde se nezřizuje rada obce.  

K platnému usnesení, k platnému přijetí usnesení, rozhodnutí nebo volbě je potřebná 

nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. Zasedání se musí konat na území obce, 

a to nejméně jednou za tři měsíce a je zásadně veřejné. Svolává ho starosta a je povinen do 21 

dnů od doručení žádosti svolat zasedání zastupitelstva v případě, že o to požádá alespoň 

třetina členů nebo hejtman kraje. Jednání si každá obec upravuje svým jednacím řádem, 

v němž musí respektovat zákonné podmínky, ale má právo si je upravit. [26]   

 

Výbory zastupitelstva 

Zastupitelstvo si je zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány, které mu předkládají 

své návrhy a stanoviska a jsou mu odpovědny. V samostatné působnosti záleží na obci, zda 

si pro určitou oblast zřídí výbor zastupitelstva nebo komisi rady s výjimkou výboru 

finančního a kontrolního, kde tak výslovně stanoví zákon a tyto výbory si zřizuje 

zastupitelstvo vždy. Finanční výbor kontroluje hospodaření s majetkem a finančními 

prostředky obce, kontrolní výbor provádí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva a rady, 

dodržování právních předpisů ostatními výbory a OÚ a další úkoly dané zastupitelstvem. 

Předsedou výboru je člen zastupitelstva, výbory mají lichý počet členů a jsou nejméně 

tříčlenné. Usnesení výboru nabývá platnosti v případě, že souhlas vysloví nadpoloviční 

většina všech členů. Funkční období výboru se obvykle kryje s funkčním obdobím 

zastupitelstva, neboť bývá zvykem, že si je každé zastupitelstvo volí dle svého uvážení.  

Jako příklad dalších výborů můžeme uvést tzv. výbor pro národnostní menšiny, který 

se zřizuje v obcích, kde podle posledního sčítání lidu žije alespoň 10 % občanů hlásících 

se k jiné než české národnosti, nebo tzv. osadní (místní) výbor zastupující zájmy odlehlých 

částí obce, které byly z počátku samostatnými obcemi a později připojeny, nebo se může 

jednat o jiné odlehlé části ve velkých obcích či městech. 

   

 

 



 

 

Starosta, místostarosta 

Starosta i místostarosta jsou voleni zastupitelstvem z řad členů zastupitelstva. Starosta 

zastupuje obec navenek. Místostarosta zastupuje starostu po dobu jeho nepřítomnosti. Starosta 

nemá povahu statutárního orgánu právnické osoby a proto úkony, které vyžadují schválení 

zastupitelstva nebo rady, může učinit až po jejich schválení. V případě, že by tak neučinil, 

vystavuje se nebezpečí trestněprávní i občanskoprávní odpovědnosti. Pravomoci starosty jsou 

uvedeny v příloze č. 2. 

 

Rada obce 

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti – za její výkon 

je odpovědná zastupitelstvu. Je tvořená starostou, místostarostou a členy zvolenými z řad 

zastupitelů. V oblasti přenesené působnosti jí přísluší rozhodovat pouze tehdy, stanoví-li 

tak zákon (v takovém případě pak může vydávat nařízení obce). Počet členů rady je vždy 

lichý v rozmezí od 5 do 11 a nesmí přesáhnout 1/3 počtu zastupitelstva. Volí se pouze 

v obcích, kde je zastupitelstvo tvořeno alespoň 15 členy. Rada rozhoduje nadpoloviční 

většinou všech členů, schází se na svolání starosty na neveřejných schůzích podle potřeby. 

Působnost rady je vymezena v příloze č. 3. V případě neexistence rady plní její funkci starosta 

(u některých výjimek zastupitelstvo – např. územní plánování, zřizování a zrušování odborů 

a oddělení obecního úřadu). 

 

Komise 

Rada si jako své poradní a iniciativní orgány může zřídit komise, které radě 

předkládají svá stanoviska a náměty. Počet členů je stanoven radou a usnáší se většinou hlasů 

všech svých členů. Komise může být i výkonným orgánem obce, v případě že jí starosta svěří 

výkon určité přenesené působnosti (předchází tomu projednání s ředitelem krajského úřadu). 

Příkladem zřizovaných komisí jsou komise pro výchovu a vzdělání nebo přestupková komise. 

 

Obecní úřad 

V čele stojí starosta, dalšími členy jsou místostarosta (místostarostové), tajemník OÚ 

(pokud je tato funkce zřízena, jinak ji vykonává starosta) a zaměstnanci obce zařazení 

do obecního úřadu. OÚ plní úkoly, které mu v samostatné působnosti uložilo zastupitelstvo 

obce nebo rada obce, a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. V přenesené působnosti 

vykonává státní správu (výjimkou jsou úkony patřící do působnosti jiného orgánu obce). OÚ 

zřizuje úřední desku, na každém OÚ musí být v úředních hodinách komukoli umožněn přístup 



 

 

k nahlédnutí do Sbírky zákonů, Sbírky mezinárodních smluv a Úředního věstníku EU,
17

 stejně 

tak zde musí být k dispozici Věstník právních předpisů kraje
18

 a kronika obce.
19

 

V rámci obecního úřadu může působit tajemník OÚ, a to obligatorně v obcích 

s pověřeným obecním úřadem a v obcích s rozšířenou působností, ostatní obce mohou funkci 

tajemníka ustanovit fakultativně. S předchozím souhlasem ředitele krajského úřadu je 

jmenován a odvoláván starostou. Úkony, které tajemník zajišťuje, jsou uvedeny v příloze 

č. 4. [8], [13], [9], [7], [2] 

 

2.4.4 Právní subjektivita obcí 

Ústava prohlašuje územní samosprávné celky za veřejnoprávní korporace, mají tedy 

svou vlastní právní subjektivitu (jsou způsobilé mít práva, povinnosti a jsou jim dána 

i všechna ostatní majetková práva) a s ní související i procesní způsobilost. Zákonem je 

vymezen okruh věcí, ve kterých obec jedná samostatně svým jménem – samostatná 

působnost. Vedle ní pak zákon stanoví též přenesenou působnost – kdy obec v případech 

stanovených zákonem vykonává státní správu jménem státu. [4] 

 

2.4.5 Ekonomický základ obce 

Podstatou posledního z uvedených základních znaků je právo obce mít svůj vlastní 

majetek a hospodařit s ním. Právo územních samosprávných celků na vlastní majetek 

a hospodaření podle vlastního rozpočtu je zakotveno přímo v Ústavě České republiky.
20

 

O samostatném financování obecní samosprávy můžeme hovořit až od roku 1993, kdy došlo 

k přijetí nové daňové soustavy ČR.
21

 Chce-li obec efektivně finančně hospodařit, musí 

na základě svých finančních možností zvážit naléhavost jednotlivých potřeb a rozhodnout 

se tak o způsobu využití svých finančních prostředků. Jinými slovy, musí si sestavit svůj 

vlastní rozpočet – finanční plán sestavovaný vždy na kalendářní rok. [8] 

 

 

                                                 
17

 § 13 odst. 2 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv. 
18

 § 8 odst. 7 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění zákona č. 231/2002 Sb. 
19

 § 4 zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí. 
20

 Ústava ČR, čl. 101 (3) 
21

 Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, zákon 

č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti 



 

 

2.4.6 Působnost obcí 

Působnost je oblast činnosti subjektu veřejné správy 

 v rámci úpravy určitých společenských vztahů – věcná působnost, 

 na určitém území – prostorová (místní, územní) působnost, 

 vůči určitému okruhu osob – osobní působnost a 

 v určitém čase – časová působnost. [8] 

V rámci své působnosti realizuje subjekt veřejné správy svou pravomoc (např. 

pravomoc vydávat správní akty, uzavírat veřejnoprávní smlouvy). 

Územní působnost  

Územní působností je vymezen rozsah území, na němž konkrétní subjekt veřejné 

správy může upravovat určitý okruh společenských vztahů (administrativní teritorium obce) 

a pro území obce vyplývá přímo ze zákona o obcích. Osobní působností je vymezen okruh 

osob, vůči nimž působí akty obce – jde o všechny osoby na území obce (fyzické i právnické 

osoby) podle předmětu úpravy. Akty obce mohou působit i vůči jiným veřejnoprávním 

korporacím, a to např. v případě, že část majetku na území dané obce patří jiné obci či státu. 

Nadále se budeme blíže věnovat působnosti věcné. 

Věcná působnost 

Věcnou působnost chápeme jako oblast společenských vztahů, které jsou spravovány 

příslušným subjektem veřejné správy v rámci jeho činnosti. Věcná působnost obcí je 

realizována dvěma způsoby – jednak formou samosprávy (samostatná působnost) a pak 

formou přenesené státní správy na obec (přenesená působnost). 

a) Samostatná působnost 

Zahrnuje souhrn úkolů a správu záležitostí, které jsou v zájmu obce a občanů obce, 

v případě, že nejsou zákonem svěřeny státu, krajům nebo se nejedná o přenesenou působnost 

orgánů obce. Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí ústavou a zákony (při vydávání 

obecně závazných vyhlášek) a též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona 

(v ostatních záležitostech). Ve svém územním obvodu pečuje v souladu s místními 

předpoklady a zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování 

potřeb svých občanů (bydlení, ochrana zdraví, doprava, výchova a vzdělávání, kulturní 



 

 

rozvoj, ochrana veřejného pořádku). V příloze č. 5 je uvedeno, co patří do samostatné 

působnosti dle zákona o obcích a na základě zvláštních zákonů. 

Obce můžeme podle samostatné působnosti rozdělit na: 

 všechny obce, které mají obecnou samostatnou působnost,  

 města s počtem obyvatel více než 20 000, která mají od roku 2005 zvláštní 

působnost v taxidopravě a obecně závaznou vyhláškou si mohou stanovit 

podmínky k výkonu práce řidiče TAXI služby, 

 Praha (zřízením krajů získala Praha i samostatnou působnost krajů). 

 

b) Přenesená působnost 

Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí jednak právním řádem (pouze právním 

řádem se řídí v případě vydávání nařízení obce a při rozhodování o právech, právem 

chráněných zájmech a povinnostech osob), ale také usneseními vlády a směrnicemi ústředních 

správních úřadů. Prostřednictvím zákonů jsou na obce přeneseny záležitosti, jejichž zajištění 

je povinností státu. Obce jsou povinny vykonávat svěřené úkoly za podmínek a v rozsahu 

dle zvláštních zákonů (výkon státní správy se týká pouze těch věcí, které jsou na obce 

výslovně přeneseny zákony, za její výkon odpovídají státu).  

Podle míry přenesené státní správy rozlišujeme typy obcí: 

 všechny obce, na něž je přenesen základní výkon státní správy – tzv. obce 

1. stupně přenesené působnosti, 

 obce s matričním úřadem (v každém samosprávném kraji se nachází jeden úřad 

se sídlem v krajském městě
22

),    

 obce se stavebním úřadem,  

 obce s pověřeným obecním úřadem – tzv. obce 2. stupně přenesené působnosti,  

 obce s rozšířenou působností,  

 statutární města, 

 Brno se zvláštní přenesenou působností, 

 Praha s působností kraje. [8], [13], [9], [21]   
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 Výjimkou je Středočeský kraj, který má sídlo matričního úřadu v Kladně 



 

 

2.5 Kraje 

Vyšší územně samosprávné celky – kraje definitivně vznikly k 1. 1. 2000, jako 

výsledek dlouhodobého sporu o tom, zda na území ČR bude vybudována silná vyšší územní 

samospráva na zemském principu (rozdělení na Čechy, Moravu se Slezskem nebo samostatné 

zemské postavení Slezska, případně zemský statut pro Prahu) nebo slabší na krajském 

principu. V roce 1997 bylo rozhodnuto vyjít z krajského principu a nakonec došlo k vytvoření 

14 krajů. Uvedené rozdělení území ČR na 14 krajů se potýkalo s negativními dopady 

z hlediska EU. Pro potřeby čerpání dotací ze strukturálních fondů a Kohezního fondu 

určených pro regionální rozvoj bylo vytvořeno 8 regionů soudržnosti ve velikosti požadované 

Evropskou unií.
23

 Původní záměr, aby území státu bylo členěno jednotně pro jakoukoli 

územní organizaci, nebyl naplněn, neboť do nových 14 krajů je organizována samospráva 

a část státní správy, do regionů soudržnosti je organizována zbylá část státní správy a justice. 

Charakteristické znaky kraje jsou převážně upraveny ústavním zákonem nebo zákony 

a jsou jimi území, obyvatelstvo, soustava krajských orgánů, vlastní hospodaření, právní 

subjektivita a vydávání právních předpisů. Kraj jako územní společenství občanů má právo 

na samosprávu a při výkonu své působnosti chrání veřejný zájem. V právních vztazích 

vystupuje jako právnická osoba – má právní subjektivitu, která se stejně jako u obcí pojí 

s územní samosprávou jako celkem, nikoli s jejími jednotlivými orgány. 

V rámci veřejné správy plní kraje následující funkce: 

 integrační a koordinační ve vztahu k dalším institucím na daném území, 

 dozorovou a poradní vůči obcím nebo nižším stupňům územní správy, 

 přerozdělovaní veřejných prostředků v rámci vlastního území, 

 reprezentační a zprostředkovací vůči ústřední státní správě. 

Na rozdíl od obcí, je součástí kraje celé území státu, tvoří jej každá obec i každý 

vojenský újezd. Jednotlivé kraje musí mít svou vlastní úřední desku zřizovanou krajským 

úřadem, umístěnou v budově úřadu a zpřístupněnou veřejnosti po celých 24 hodin denně. 

Dále každý kraj pro svůj územní obvod vydává Věstník právních předpisů kraje. [13], [9] 
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 Dle §15 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje se zřizují regiony pro potřeby 

spojené s koordinací a realizací hospodářské a sociální soudržnosti, jejichž územní vymezení je totožné 

s územními statistickými jednotkami NUTS 2. NUTS neboli Nomenklatura územních statistických jednotek jsou 

územní celky vytvářené pro porovnání a analýzu ekonomických ukazatelů, statistické monitorování, přípravu, 

realizaci a hodnocení regionální politiky členských zemí EU. Českým ekvivalentem pro zkratku NUTS 2 je 

region a z hlediska srovnatelnosti jednotlivých statistických celků pro celou EU je pro NUTS 2 stanoveno 

rozmezí počtu obyvatel od 800 000 do 3 000 000. 



 

 

2.5.1 Soustava orgánů kraje 

Krajské orgány lze členit podobně, jako tomu bylo u orgánů obecních, a tedy podle 

jejich složení, demokratické legitimity nebo právního základu. Zřízení orgánů a jejich 

obsazování převážně upravuje zákon o krajích a kraje se od zákonného vymezení mohou lišit 

pouze nepatrně. 

Zastupitelstvo kraje 

Jako jediný z orgánů kraje je ústavně zakotven a jeho členové jsou voleni přímo 

občany kraje. Zastupitelstvo je voleno na 4 roky vždy jako celek, volby vyhlašuje prezident 

a počet jeho členů je v rozmezí od 45 do 65 podle počtu obyvatel příslušného kraje. Práva 

a povinnosti členů zastupitelstva jsou stejná, jako tomu bylo u členů obecních zastupitelstev. 

Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech v samostatné působnosti (viz příloha č. 6), ve věcech 

v přenesené působnosti rozhoduje jen, pokud tak stanoví zákon. Jako své iniciativní 

a kontrolní orgány si zřizuje výbory. Zákon stanoví povinnost zřizovat vždy výbor finanční, 

výbor kontrolní a výbor pro výchovu vzdělávání a zaměstnanost (výbory musí být nejméně 

pětičlenné).
24

 

Rada kraje 

 Rada je výkonným orgánem kraje v oblasti samostatné působnosti (působnosti 

vyhrazené radě jsou uvedeny v příloze č. 7) a odpovídá zastupitelstvu. Může také vydávat 

nařízení v rámci přenesené působnosti, ale jen pokud tak stanoví zákon. Členy rady jsou 

hetman, náměstek (náměstci) hejtmana a další členové. Hranicí pro počet členů je počet 

obyvatel (do 600 000 obyvatel má rada 9 členů, v hustěji osídlených krajích má rada 

11 členů). Schůze svolává hejtman dle potřeby, rada rozhoduje nadpoloviční většinou všech 

členů. Jako své poradní a iniciativní orgány si rada může zřídit komise. Komise je odpovědna 

radě a počet jejích členů by měl být nejméně tříčlenný. Může být zřízena i v té oblasti 

působnosti, kterou již pokrývá výbor zastupitelstva. 

Hejtman, náměstek hejtmana 

Kraj zastupuje navenek hejtman, společně se svými náměstky je volen zastupitelstvem 

z řad členů zastupitelstva a musí mít české občanství. Zvolený způsob volby závisí na úpravě 

v jednacím řádu (zákon jej neurčuje), může být veřejný i tajný. Úkony, které vyžadují 

schválení zastupitelstva nebo rady, může hejtman učinit až po jejich předchozím schválení. 
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 § 78 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích. 



 

 

Pravomoci hejtmana jsou uvedeny v příloze č. 8. Náměstek zastupuje hejtmana po dobu jeho 

nepřítomnosti nebo v době, kdy tato funkce není obsazena. 

Krajský úřad 

Zpravidla se krajský úřad člení na odbory, ve kterých jsou vytvářena oddělení. 

Oddělení mohou být však vytvářena i bez zřizování odborů, nebo mohou stát vedle či mimo 

odbory a jsou přímo podřízená řediteli, který stojí v čele krajského úřadu. Dále se mohou 

členit jednotlivé oddělení na úseky, nebo z odborů vytvářet divize. Krajský úřad sídlí 

v krajském městě a zřizuje úřední desku, která musí být stále k dispozici veřejnosti. Další 

dokumenty, které musí být veřejnosti zpřístupněny v úřední době, jsou Věstník právních 

předpisů kraje, Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv. Krajský úřad v samostatné 

působnosti plní úkoly uložené zastupitelstvem a radou, pomáhá výborům a komisím v jejich 

činnosti a naplňuje převážně politické cíle, které určuje zastupitelstvo a rada. Činnosti, které 

vykonává krajský úřad, jsou uvedeny v příloze č. 9. 

Ředitel krajského úřadu 

Je vedoucím úřadu a zaměstnancem kraje, jmenován a odvoláván je hejtmanem 

s předchozím souhlasem ministra vnitra. Ředitel je odpovědný za plnění úkolů krajského 

úřadu hejtmanovi, i když mu není přímo podřízen. V případě jeho nepřítomnosti 

je zastupován zástupcem ředitele krajského úřadu. Výčet činností ředitele krajského úřadu je 

uveden v příloze č. 10. [8], [13], 

2.5.2 Působnost kraje 

Stejně jako u obcí, tak i u krajů vymezujeme působnost věcně, prostorově, osobně 

a časově. Působnost veřejné správy se tradičně rozděluje na vrchnostenskou – kraj vystupuje 

jako veřejnoprávní subjekt nadřazený ostatním, jejichž práva a povinnosti reguluje nebo jim 

ukládá povinnosti a na nevrchnostenskou – kraj v právních vztazích vystupuje jako rovný 

subjekt s ostatními
25

 (např. hospodaření s majetkem, bytová výstavba, zřizování a provoz 

nemocnic, apod.). I zde platí ústavní pravidlo potvrzené zákonem o krajích, že do samostatné 

působnosti se řadí vše, o čem zákon výslovně neuvede, že jde o působnost přenesenou. 

Příkladný výčet činností řazených do samostatné působnosti krajů je uveden v příloze č. 11. 

[8], [22] 
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 Na stejném principu je rozdělena veřejná správa v rámci působnosti obcí; veřejnoprávním subjektem 

je obec. 



 

 

3 Financování územních samosprávných celků 

Důležitými předpoklady pro úspěšné fungování samosprávy je vytvoření potřebných 

podmínek v oblasti právního a ekonomického rámce. Právní rámec je vymezen zákony 

a ostatními normami, jimiž jsou stanovena pravidla pro vykonávání jednotlivých funkcí, 

pravidla pro hospodaření, vymezují územní autonomii, vznik, postavení, působnosti 

a pravomoci jednotlivých útvarů, upravují organizaci a vnitřní členění, a také vymezují vztahy 

mezi státem a územní samosprávou. Ekonomické předpoklady umožňují územní samosprávě 

hospodařit s určitou mírou finanční autonomie – mají právo na vlastnictví majetku 

a hospodaření s ním, možnost získávat finanční prostředky bez přímého zásahu státu nebo 

možnost sestavovat vlastní rozpočet. 

3.1 Teorie fiskálního federalismu 

Termín federalismus zde chápeme jako víceúrovňové uspořádání rozpočtové soustavy 

a celkově pak tato teorie zkoumá finanční vztahy mezi ústřední vládou a nižšími správními 

úrovněmi v rámci veřejného sektoru. Zabývá se optimálním přiřazením příjmů, rozdělením 

odpovědnosti za zabezpečování a financování veřejných statků mezi jednotlivými úrovněmi 

fiskálního sektoru a také pojednává o možnostech využití funkcí veřejných financí 

jednotlivými vládními úrovněmi. 

Existují dva typy modelů – horizontální a vertikální, které mají význam pro zkoumání 

postavení míry samostatnosti nižších vládních úrovní a územní samosprávy. Ve většině zemí 

se pak zpravidla uplatňuje kombinace prvků těchto modelů. I v ČR je fiskální federalismus 

popsán kombinovaným modelem s určitými decentralizačními prvky (viz příloha č. 12) 

Podstata spočívá v tom, že každá správní úroveň má vyčleněny své vlastní příjmy, které jsou 

doplněny dotacemi z vyššího rozpočtu (především státního). Prostřednictvím 

přerozdělovacích procesů předem zákonem stanoveného daňového určení, dotacemi 

a transfery pak stát může zmírnit nerovný daňový výnos v jednotlivých oblastech. Dochází 

tak ke zvýšení míry soběstačnosti rozpočtů územních samospráv a zvyšuje se decentralizace 

pravomocí a odpovědnosti za poskytování statků a služeb. [13], [10], [11] 

Vlivem neustálých reforem veřejné správy dochází stále ve větší míře k přesunu 

pravomocí a funkcí na nižší úrovně vlády a na územní samosprávy. Fiskální decentralizace je 

pak jakousi reakcí na rostoucí deficitnost veřejných rozpočtů a zabývá se hledáním optimální 

míry decentralizace a zvýšením efektivnosti zkvalitnění financování potřeb veřejného sektoru.  



 

 

3.2 Finanční systém územní samosprávy 

Jádrem finančního systému územních samosprávných celků jsou rozpočty 

a rozpočtové výhledy. Na základě soustavy veřejných rozpočtů jsou na úrovni ÚSC předem 

sestavovány územní rozpočty, podle kterých jednotlivé celky hospodaří. Tyto rozpočty jsou 

označovány jako decentralizované peněžní fondy, které jsou tvořeny jak příjmy získanými 

na základě přerozdělení v rozpočtové soustavě, tak příjmy generovanými vlastní činností.  

Práva a povinnosti územních celků dotýkající se oblasti financování jsou vymezena 

Ústavou ČR. Dále jsou podmínky fungování obecního a krajského finančního systému 

definovány v následující legislativě: 

 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, 

 zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, 

 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

 zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním 

samosprávným celkům a některým státním fondům. 

Po vstupu do Evropské unie jsou rovněž důležité i evropské dokumenty, jejichž 

požadavky jsou implementovány do naší národní legislativy. Význam samosprávných struktur 

včetně samostatného hospodaření je zdůrazněn především v dokumentu Evropská charta 

místní samosprávy. [13] 

3.2.1 Rozpočtový proces 

Rozpočtový proces je souhrnem činností, které musí orgány ÚSC vynaložit 

k zabezpečení řízení hospodaření v daném rozpočtovém období. Sestavení návrhu rozpočtu 

musí předcházet analýza minulosti a stanovení priorit pro dané období. Podkladem pro návrh 

rozpočtu je rozpočtový výhled, který je pomocným nástrojem ÚSC určený pro střednědobé 

finanční plánování rozvoje hospodářství daného územního celku.
26

 Při sestavování rozpočtu 

se klade důraz na systematické, jednotné a závazné třídění příjmů a výdajů a označuje se jako 

rozpočtová skladba. Ta se plně vztahuje na plánované a skutečné operace rozpočtů 

a některých dalších peněžních fondů. [25] 

Sestavený návrh rozpočtu projednávají výkonné orgány, schvalování je pak 

ve výhradní pravomoci zastupitelstva. Návrh rozpočtu musí být nejméně 15 dní 
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 § 3 odst. 1 zákon č. 250/2000 Sb. v souladu s požadavky mezinárodních standardů v oblasti 

rozpočtové politiky. 



 

 

před projednáním v zastupitelstvu zveřejněn na úřední desce, aby se k němu případně mohli 

vyjádřit občané. Schválený rozpočet musí být reálný, pravdivý a úplný.  V případě, že by 

rozpočet na dané rozpočtové období nebyl schválen, rozpočtové hospodaření se řídí 

dočasným rozpočtem – tzv. rozpočtovým provizóriem. Vychází buď ze skutečnosti stejného 

období v předchozím rozpočtovém roce, nebo z plánovaného rozpočtu. 

Za správné hospodaření zodpovídá zastupitelstvo, a proto má povinnost plnění 

rozpočtu průběžně kontrolovat. Během rozpočtového roku může totiž docházet 

k nesrovnalostem mezi rozpočtem a skutečností; pak je potřeba změnit rozpočet (opět podléhá 

schválení zastupitelstva), využít prostředků z mimorozpočtových zdrojů nebo využít zvláštní 

institut, tzv. rozpočtové opatření, kterým se rozumí povolený přesun rozpočtových prostředků 

mezi jednotlivými druhy příjmů a výdajů, povolené překročení rozpočtu podřízené 

organizace, použití nových příjmů a vázání rozpočtových výdajů.  

Dalšími kroky je pak vyhodnocení rozpočtu za dané období a sestavení závěrečného 

účtu výkonnými orgány. Po skončení kalendářního roku se do závěrečného účtu souhrnně 

zpracovávají údaje o ročním hospodaření ÚSC. Struktura závěrečného účtu je uvedena 

v příloze č. 13. Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření 

za uplynulý kalendářní rok musí být podle zákona o obcích a krajích projednán nejpozději 

do 30. června následujícího roku. Hospodaření obcí za uplynulý kalendářní rok přezkoumává 

auditor, obce s počtem obyvatel do 5000 mohou požádat krajský úřad. [13], [11], [25] 

3.2.2 Podstata a struktura rozpočtu ÚSC 

Rozpočet jako toková veličina spolu s rozpočtovým procesem je nástrojem 

zabezpečení a financování obecní politiky, který dává do souladu plánované příjmy a výdaje 

obce. Orgány ÚSC využívají svých rozpočtů jako prostředku pro zajištění příslušného 

portfolia veřejných statků a své vlastní činnosti. Peněžní prostředky sloužící k financování 

veřejných statků jsou založeny na principu nenávratnosti, neekvivalentnosti 

a nedobrovolnosti. Celkové finanční hospodaření a jeho rozsah je ovlivněno mnohými 

faktory, např. velikostí územního celku, počtem obyvatel nebo vyspělostí ekonomiky. 

Rozpočet ÚSC je pojímán v několika rovinách. Především jde o bilanci příjmů 

a výdajů za rozpočtové období, které je shodné s rozpočtovým obdobím v celé soustavě 

veřejných rozpočtů (kalendářní rok). Důležitou funkcí rozpočtu je plnit jeho úlohu finančního 

plánu – zajišťuje tak solventnost územních celků a připouští pouze výdaje, jež jsou kryty 

reálně očekávanými příjmy, existujícími rezervami nebo půjčkami, které lze získat a splatit. 



 

 

Rozpočet je dále vnímán jako nástroj prosazování cílů municipální a regionální politiky nebo 

jako nástroj realizace koncepce ekonomického a sociálního rozvoje (souvisí 

se shromažďováním a alokací peněžních prostředků). V neposlední řadě se jedná o právní 

dokument, který musí být schválen příslušným zastupitelstvem. 

Územní rozpočty jsou důležitou součástí rozpočtové soustavy. Její základ tvoří 

rozpočty měst a obcí a se vznikem krajské úrovně územní samosprávy se k nim řadí i krajské 

rozpočty. Zvláštní postavení zaujímá rozpočet hlavního města Prahy. Specifickým druhem 

rozpočtů jsou rozpočty dobrovolných svazků obcí, součástí rozpočtové soustavy jsou také 

rozpočty příspěvkových organizací a dále se sem zařazují i mimorozpočtové peněžní fondy.
27

 

Co se týká struktury územního rozpočtu, tak se zpravidla sestavuje ve dvou formách – 

běžný a kapitálový rozpočet (schéma rozpočtů a vztah mezi nimi je vyobrazen v příloze 

č. 14). Běžný rozpočet je bilancí běžných příjmů a běžných výdajů vztahující se k danému 

rozpočtovému roku a většina z nich se každoročně opakuje. V kapitálovém rozpočtu 

se zpravidla zachycují příjmy a výdaje jednorázové a neopakovatelné a vztahují 

se k financování investičních potřeb přesahující období jednoho rozpočtového roku. Toto 

oddělení umožňuje přehledně sledovat, na co jsou vynaloženy daňové i nedaňové příjmy 

a umožňuje analyzovat využívání návratných příjmů na financování investic a výši dluhové 

služby. [13], [2] 

3.2.3 Příjmy rozpočtů územních samospráv 

Příjmy územních rozpočtů můžeme rozdělit do dvou kategorií, a to na příjmy 

nenávratné a příjmy návratné. Nenávratné příjmy jsou nejdůležitějším zdrojem financování 

potřeb lokálního a regionálního veřejného sektoru. Představují finanční vztahy tvorby 

územních rozpočtů založené na principu nenávratnosti, neekvivalence a nedobrovolnosti. 

Mezi tyto příjmy patří daňové příjmy, transfery a dotace a nedaňové příjmy – např. příjmy 

související s vlastní aktivitou územních samospráv (uživatelské a jiné poplatky), příjmy 

z majetku nebo příjmy z obecních/krajských organizací. Návratné příjmy jsou spojeny 

s povinností obcí nebo krajů je za určitých podmínek splatit a řadí se sem zejména úvěry 

a půjčky. Taxativní výčet jednotlivých příjmů obcí a krajů vycházející ze zákona
28

 je uveden 

v příloze č. 15. V další části této kapitoly jsou stručně popsány jednotlivé druhy příjmů. 
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 Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je v pravomoci 

zastupitelstva obce nebo kraje zřizovat tyto fondy; buď jako účelové nebo neúčelové. Častěji jsou zřizovány 

účelové fondy, které slouží k zajišťování předem určených potřeb (specifickým je fond rezerv a rozvoje). 
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 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 



 

 

Daňové příjmy 

Daňové příjmy tvoří základ příjmů rozpočtů ÚSC. Mezi jednotlivé územní celky jsou 

rozdělovány na základě rozpočtového určení daní (dále jen RUD) podle zákona 

o rozpočtovém určení daní.
29

 RUD označuje zákonem stanovené druhy daní, které plynou 

přímo do rozpočtů ÚSC nebo zákonem stanovený podíl rozpočtů na celostátním výnosu daní. 

U vlastních (obecních či regionálních) daní obec nebo kraj rozhodují samostatně 

o daňové základně, sazbách a osvobození od daně a často jsou územní celky zodpovědné 

i za výběr a správu těchto daní (např. poplatky z hracích automatů, za psy, za reklamu, apod.). 

Dalším typem daní jsou tzv. svěřené daně. Zákonem je stanoveno, které daně plynou 

do rozpočtu obcí nebo regionů. Výběr a správa daní je prováděna centrálně, daňový základ 

a sazby daní obce ovlivnit nemohou, nebo mohou jen z malé části (úlevy, osvobození 

od daně, rozmezí sazby, apod.). Svěřenými daněmi jsou např. daň z nemovitostí (ve výši 

100 % pro obec), daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (ve výši 

30 % pro obec, ve které má podnikatel bydliště) a daň z příjmů právnických osob placená 

obcemi nebo kraji (ve výši 100 % pro obec nebo kraj). 

Jiným typem jsou potom tzv. sdílené daně. Výnos z těchto daní je procentuelně 

rozdělen do více druhů rozpočtů, tzn., že do rozpočtů plyne pouze podíl na celostátním 

výnosu daně. Mezi sdílené daně patří DPH, daň z příjmů PO, daň z příjmů FO ze závislé 

činnosti, daň z příjmů FO vybíraná srážkou a daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné 

činnosti. S výjimkou poslední uvedené daně, kde není brán v úvahu pro obce celostátní výnos 

této daně, ale pouze jeho část (60 %), do rozpočtu obcí připadá 22,96 % z celostátního výnosu 

těchto daní a do rozpočtu krajů 8,92 % celostátního výnosu. 

Pro obce dále platí, že procento, kterým se podílí na procentní části celostátního 

hrubého výnosu daní, je odvozeno od výměry katastrálního území obce, poměru počtu 

obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel všech obcí, poměru násobků postupných přechodů 

a poměru počtu žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k počtu těchto žáků za všechny 

obce. 

Užití daňových příjmů je ponecháno na samosprávném rozhodnutí obcí a krajů; jsou 

tedy základem jak hospodářské tak finanční nezávislosti na státu. [24] 
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 Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným 

celkům a některým státním fondům.  



 

 

Peněžní transfery a dotace 

Dotace jsou zpravidla poskytovány z rozpočtu vyšší vládní úrovně nižším úrovním, 

jde o tzv. vertikální finanční vztahy. Můžeme se ale setkat také se systémem 

tzv. horizontálních finančních vztahů, v rámci něhož dochází k přerozdělování příjmů 

na stejné úrovni. V některých zemích mohou být dotace územním rozpočtům poskytovány 

přímo, ve federativních zemích z republikových fondů, v unitárních zemích z ústředního 

rozpočtu, v jiných zemích pak prostřednictvím zvláštního fondu. 

Podstatou poskytování dotací je zabezpečení rovnováhy územních rozpočtů. 

Nerovnováha rozpočtů vyplývá z nedostatečných zdrojů na pokrytí výdajů – územním 

samosprávám nepostačují pouze daňové příjmy, a mimo to v posledních letech rostou výdaje 

územních samospráv rychleji než daňové příjmy. Dalším důvodem poskytování dotací je 

umožnit obcím a regionům nabízet svému obyvatelstvu podobnou skladbu statků a služeb, 

a zabezpečit tak více či méně vyrovnaný standard v rámci všech územních celků. Také 

odlišné geografické a přírodní podmínky vedou k rozdílným nákladům na poskytování 

požadovaných statků a služeb; poskytováním dotací pak dochází v určité míře ke kompenzaci 

těchto odlišných nákladů. 

Poskytování transferů územním celkům je spojováno např. s existencí externalit 

(jestliže obec poskytuje lokální statek mimo obec, na základě něhož mají jiní občané 

bez vynaložení nákladů prospěch, obce omezují vynakládání prostředků na tyto statky – 

prostřednictvím transferů lze pak uvedené problémy omezit), dále se stíráním rozdílů 

v ekologických podmínkách nebo se snahou vyrovnat nerovnoměrný ekonomický rozvoj mezi 

různými oblastmi v zemi.  

Podrobněji je této problematice věnována kapitola 3.3. 

 

Nedaňové příjmy 

Tato kategorie příjmů se od předcházejících odlišuje větší pravomocí obcí a regionů 

při jejím ovlivňování. Příjmy do jisté míry převážně souvisí s hospodářskou 

či podnikatelskou činností jednotlivých úrovní územní samosprávy. 

Tradičním nedaňovým příjmem rozpočtů ÚSC jsou příjmy z vlastního podnikání. 

Může jít např. o zisky z municipálních a regionálních podniků, podíly na zisku podniků 



 

 

s majetkovým vkladem obcí nebo regionů, příjmy z prodeje nebo pronájmu majetku, či příjmy 

z obchodování s cennými papíry. 

Na zásadě prospěchu a užitku ze spotřeby statků jsou založeny další nedaňové příjmy, 

a to uživatelské poplatky. Zpravidla se jedná o poplatky za využívání smíšených veřejných 

statků. Příkladem takovýchto uživatelských poplatků mohou být poplatky za kulturní, 

sportovní a rekreační služby, vodné a stočné, poplatky za svoz a likvidaci komunálního 

odpadu, za užívání hromadné dopravy, atd. 

    Další kategorií jsou příjmy z vlastní správní činnosti, především poplatky za správní 

úkony – může jít např. o vydávání licencí k provozu vozidla, povolení stavby, ověřování 

pravosti dokladů nebo povolení nosit zbraň. Jednotky územní samosprávy vykonávají činnost 

v rámci samostatné i přenesené působnosti; v případě přenesené působnosti mohou výši 

poplatků a jiné náležitosti ovlivnit pouze minimálně. 

Mezi ostatní nedaňové příjmy se dále řadí příjmy z mimorozpočtových fondů, příjmy 

ze sdružování finančních prostředků (např. společné provozování záchranné služby, veřejné 

dopravy, školy, atd. – dochází k využívání úspor z rozsahu) a méně významné, nahodilé 

a účelové příjmy z darů, výnosů a sbírek. 

Úvěry a půjčky 

Jak již bylo řečeno výše, řadí se tento typ příjmů do kategorie příjmů návratných; obec 

je musí svým věřitelům za stanovených podmínek vrátit. Role těchto příjmů spočívá 

především ve financování dlouhodobých investic (výstavba a obnova nových investic, 

infrastruktury, životního prostředí). 

Územní samosprávy využívají úvěrů od komerčních bank nebo institucí, které půjčují 

specielně municipalitám a regionům na rozvoj infrastruktury za nižší úrokové sazby, dalším 

zdrojem mohou být emise komunálních obligací či akcií, nebo návratné půjčky a finanční 

výpomoci od jiných subjektů.  

Veškeré návratné finanční prostředky jsou spojeny s úrokovým zatížením, proto 

rozhodnutí obce či regionu musí vycházet z odhadu únosné výše dluhové služby a jsou pro ně 

rozhodující podmínky jako je doba splatnosti úvěru, podmínky splácení dluhové služby 

a způsob stanovení úrokové sazby. [13], [2], [8] 

 



 

 

3.2.4 Výdaje rozpočtů územních samospráv 

Výdaje územních rozpočtů jsou určeny na financování potřeb lokálního a regionálního 

veřejného sektoru. Územní celky tedy zabezpečují veřejné statky a služby jak z pohledu 

lokálních potřeb, tak i ty, na něž jim byla delegována pravomoc a odpovědnost v rámci 

decentralizace veřejného sektoru. Účelným využitím výdajů obce i kraje pečují o všestranný 

rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Rozsah funkcí, za které je územní samospráva 

odpovědná, zahrnuje: 

 fyzické územní plánování (např. stavební povolení), 

 veřejnou dopravu, 

 parky a volná prostranství, rekreační vybavení, sportovní zařízení, kulturní 

aktivity, knihovny, muzea, apod., 

 péči o veřejné zdraví a sociální služby (bydlení, péče o dítě). 

Rozsah výdajů je tedy dán nejen rozpočtovým omezením ze strany příjmů, 

ale i rozsahem odpovědnosti a pravomocí za zabezpečení škály veřejných statků a služeb. 

Autonomie rozhodování o výdajích je u územních samospráv ovlivněna (snížena) národními 

smlouvami, povinností některé statky poskytovat ze zákona (základní vzdělání), nutností 

zajistit určitý standard a rozsah služeb, demografickými faktory a také celkovou ekonomickou 

situací státu. 

 Obecně se výdaje územních rozpočtů člení na běžné a kapitálové. Běžné výdaje slouží 

ke krytí běžných a pravidelně se opakujících potřeb ÚSC, kapitálové výdaje pokrývají 

financování dlouhodobých (investičních) potřeb, zpravidla přesahujících období jednoho 

rozpočtového roku. 

Běžné výdaje můžeme dále ještě dělit na neinvestiční výdaje (výdaje za zboží 

a služby, nájemné, opravy vlastního majetku), neinvestiční transfery (dotace dobrovolným 

svazkům obcí) a neinvestiční půjčky (návratné finanční prostředky jiným subjektům  

na neinvestiční účely). Podobně můžeme rozdělovat i kapitálové výdaje, a to na investiční 

výdaje (výdaje na pořízení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku), investiční 

transfery (výdaje na investiční účely charakteru dotací) a investiční půjčky.
30
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 Taxativní výčet rozpočtových výdajů obce a kraje je uveden v § 9 (výdaje rozpočtu obce) a v §10 

(výdaje rozpočtu kraje) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 



 

 

3.3 Dotace 

Obecně lze dotace definovat jako formu poskytnutí určitého množství finančních 

prostředků zpravidla bez právního nároku. Nejčastěji bývají poskytovány ze státního rozpočtu 

nebo z územního rozpočtu. [5] 

3.3.1 Typologie dotací 

Můžeme rozlišovat dvě základní formy dotací, přičemž oba typy mohou být využívány 

na financování běžných i kapitálových výdajů:  

 specifické účelové – mají předem stanovený účel použití a obec je povinna 

vůči poskytovateli jej dodržet,  

 všeobecné neúčelové – pro ÚSC je stanoveno kritérium užití těchto dotací, 

ale v rámci platné legislativy je zcela v kompetenci těchto celků jejich konečné 

užití. 

Jiným způsobem je pak členění dotací podle investičnosti, kde je rozhodující, 

zda budou dotace využity na financování běžných výdajů (např. opravy a údržba objektu), 

pak hovoříme o tzv. neinvestičních dotacích, nebo budou využity na financování 

kapitálových výdajů – bude se jednat o dotace investiční (stavba zcela nového objektu). 

Druhové členění přijatých dotací na investiční a neinvestiční lze najít i v příloze k vyhlášce 

č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě stanovené Ministerstvem financí.  

Výše zmíněné účelové dotace mohou vyžadovat spoluúčast obce (kraje) 

na financování daných výdajů. Pro územní celky je stanoven procentní podíl na celkové 

vynaložené částce a je nutno vynaložit takto stanovenou sumu z obecního (krajského) 

rozpočtu – jedná se o tzv. účelové dotace se spoluúčastí. Opakem jsou účelové dotace 

bez spoluúčasti, kdy vyšší vládní úroveň poskytne ÚSC přesně stanovenou částku na určené 

statky a služby bez ohledu na to, zda obec vynakládá své vlastní finanční prostředky.  

Další možné kritérium dělení je podle nárokovosti dotací. Nárokové dotace jsou 

spojeny s určitou veřejnou službou, kterou obec vykonává, jsou vymezeny zákonnými 

prostředky a obce, které na ně mají automaticky nárok, je dostávají pravidelně, aniž by si o ně 

musely žádat. V opačném případě, kdy obec musí o dotaci zažádat, hovoříme o nenárokové 

dotaci. [13], [2], [8], [11] 



 

 

3.3.2 Možnosti čerpání dotací 

Možnost získat účelové dotace na běžné výdaje a příspěvky se váže k zákonu 

o státním rozpočtu na příslušný rok. Tyto dotace jsou stabilním a předvídatelným příjmem 

obcí a krajů a většina z nich je poskytována v rámci souhrnného finančního vztahu státního 

rozpočtu obcím v úhrnech po jednotlivých krajích (Příloha č. 6 k zákonu č. 455/2011 Sb., 

o státním rozpočtu), pro Prahu pak finančním vztahem státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. 

Prahy (Příloha č. 7 k uvedenému zákonu). Obsahem obou těchto finančních vztahů jsou:  

 Příspěvky na školství – jsou určeny na částečnou úhradu provozních výdajů 

např. mateřských a základních škol, či víceletých gymnázií. Na jednoho žáka je 

pak přesně stanovena výše příspěvku.  

 Příspěvek na výkon veřejné správy – je určen na částečnou úhradu výdajů 

spojených s výkonem státní správy.
31

   

Dále pak dotace, které se týkají pouze finančního vztahu k rozpočtům obcí v úhrnech 

po jednotlivých krajích: 

 Dotace na vybraná zdravotnická zařízení – je určena pro zvláštní dětská 

zařízení (kojenecké ústavy, dětské domovy), která nejsou příjmově napojena 

na soustavu zdravotních pojišťoven, a zřizovatelskou funkci vykonává obec.   

 Dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím 

– zřizovatelské funkce k vybraným organizacím působícím v oblasti kultury 

(např. divadla, muzea, knihovny) v souvislosti se zánikem okresních úřadů, 

přešly do samostatné působnosti obcí. 

Další oblastí, ze které jsou územním celkům přidělovány dotace, je kapitola všeobecné 

pokladní správy (dále jen VPS) státního rozpočtu, kterou spravuje Ministerstvo financí. VPS 

je určena k rozpočtování příjmů a výdajů, které nelze předem zahrnout do určité kapitoly 

státního rozpočtu. Příkladem mohou být dotace na komplexní program prevence kriminality 

a prevence drogových závislostí, dotace na úhradu výdajů na poštovné obcím s rozšířenou 

působností, investiční dotace na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny 

regionálního školství nebo dotace na podporu rozvoje a obnovy regionální infrastruktury. 

Z této kapitoly lze územním rozpočtům poskytovat i mimořádné dotace ze SR, které mohou 
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 Příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti se jako jediný z uvedených finančních 

vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí týká i rozpočtů krajů (příloha č. 5 k zákonu č. 455/2011 Sb., o státním 

rozpočtu). 



 

 

mít jak investiční tak neinvestiční charakter. Vyplývají z rozpočtových změn (zpravidla mezi 

resortním rozpočtem a rozpočtem obcí) nebo představují použití rezerv státního rozpočtu 

podle rozhodnutí vlády. Dalším využitím VPS je poskytování návratných finančních 

výpomocí obcím (např. v souvislosti s řešením následků živelních pohrom). 

Dále jsou obcím poskytovány nenárokové dotace z rozpočtových kapitol některých 

ministerstev, které mohou být jak běžné, tak kapitálové. V současnosti je kapitolou 

s nejvyšším objemem neinvestičních dotací určených pro obce (platí i pro kraje) a hlavní 

město Prahu kapitola Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Doposud jí byla kapitola 

Ministerstva práce a sociálních věcí – ke změně však došlo v souvislosti se sociální reformou 

(obce již nezprostředkovávají výplatu nepojistných dávek, např. příspěvek na péči nebo dávky 

pomoci v hmotné nouzi). Jiné neinvestiční dotace mohou dále pocházet např. z kapitol 

Ministerstva dopravy, Ministerstva pro místní rozvoj nebo Ministerstva kultury (program 

regenerace městských památkových rezervací a zón). Nejvýznamnější částky investičních 

dotací jsou rozpočtovány v kapitole Ministerstva životního prostředí, Ministerstva 

zemědělství nebo Ministerstva pro místní rozvoj (program výstavby nájemních bytů 

a technické infrastruktury). 

Další institucí, ze které lze získat dotace, jsou státní mimorozpočtové fondy. Jejich 

podstatou je shromažďovat finanční prostředky a rozdělovat je mezi vybrané subjekty, které 

realizují aktivity či projekty vedoucí k dosažení cílů, pro něž byly tyto fondy zřízeny. 

Od státních rozpočtů se mimorozpočtové fondy odlišují tím, že všechny příjmy a výdaje jsou 

účelově určeny. Nejčastěji se jedná o dotace ze Státního fondu životního prostředí (zejména 

pro podporu programů souvisejících s ochranou a zlepšováním životního prostředí nebo 

programů výzkumu, vývoje a zavádění nových technologií v této oblasti), dále o dotace 

ze Státního fondu rozvoje bydlení (za účelem podpory bydlení prostřednictvím účasti 

na financování nákladů na opravy, modernizaci nebo výstavby bytů) nebo o dotace 

ze Státního fondu dopravní infrastruktury (např. na podporu rozvoje, výstavby a modernizace 

silnic, dálnic, železnic nebo vnitrozemských vodních cest). 

 Obce mohou získávat dotace i od krajů. Jednotlivé kraje mohou v rámci samostatné 

působnosti vyhlašovat nejrůznější programy (např. na podporu cestovního ruchu, rozvoj 

venkova, podporu environmentálního vzdělávání a výchovy, atd.) nebo přerozdělovat některé 

typy dotací, které kraje získaly ze státního rozpočtu na konkrétní projekty obcí. Dotace může 

obec také získat od jiných obcí či svazků obcí (např. využívání služeb ZŠ v jiné obci). 



 

 

Se vstupem do Evropské unie se otevřela možnost čerpání finančních prostředků 

ze strukturálních fondů (zejména Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální 

fond, Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond a Finanční nástroj pro usměrňování 

rybolovu) a Kohezního fondu i subjektům územní samosprávy. Obce o tyto dotace žádají 

prostřednictvím příslušných ministerstev a jsou jim pak přidělovány Národním fondem. 

Dotace mohou být jak kapitálové, tak běžné, zpravidla vždy jsou účelové, bývají spojeny 

se spolufinancováním ze strany územních samospráv a téměř vždy jsou vypláceny 

až po realizaci daného projektu. V posledních měsících (2011/2012) se Česká republika 

potýkala s hrozbou ukončení čerpání dotací z fondů Evropské unie. K plošnému zastavení 

programů prozatím nedošlo; ČR přijala v oblasti systému čerpání dotací z evropských fondů 

opatření týkající se zlepšení nastavení auditního systému, zabezpečení důslednější kontroly 

a zpřísnění personální politiky. [13], [11], [2] 

3.3.3 Dotační financování obcí 

Dotace se ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí poskytují prostřednictvím krajů, 

v jejichž obvodu leží příslušné obce.
32

 Rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah 

příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu a k Národnímu fondu; pokud jde 

o příspěvkovou organizaci zřízenou obcí, též k rozpočtu kraje.
33

 

Pro základní vztah toku prostředků od státního rozpočtu do obcí byla stanovena 

definice: „státní rozpočet      kraj      obec“.
34

 

Podle toho, zda kraj může nebo nemůže rozhodovat o objemu a účelu finančních 

prostředků určených obcím, rozlišujeme dotace průtokové a neprůtokové. Průtokové dotace 

rozpočtem kraje „protečou“ do rozpočtu obcí, aniž by kraj zasahoval do rozhodování; objem 

a účel stanoví státní rozpočet. Neprůtokové dotace jsou finanční prostředky nejprve 

poskytnuty kraji (ve formě dotace kraji), a až následně pak kraj svým rozhodnutím určí 

příjemce těchto prostředků a poskytne je formou své dotace obcím.  

Od roku 2006 jsou součástí státního rozpočtu i finanční prostředky z Evropské unie. 

Při jejich uvolňování obcím se postupuje stejně jako v případě ostatních dotací z resortních 

kapitol. [2] 
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 § 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů. 
33

 § 28 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
34

 Usnesení vlády č. 1084 ze dne 6. 11. 2002 o Způsobu převádění finančních prostředků ze státního 

rozpočtu do rozpočtu obcí a krajů.  



 

 

4 Analýza územního samosprávného celku Nedachlebice 

Tato část je nejprve zaměřena na obecnou charakteristiku obce pomocí metody SWOT 

analýzy území, z jejichž poznatků bude sestaveno dotazníkové šetření určené obyvatelům 

obce, zaměřené na zjištění spokojenosti se současným a možným budoucím životem v obci 

a na zjištění jejich preferencí v oblastech modernizace, rekonstrukce či rekultivace. 

Na základě vyhodnocení dotazníku bude vybrána oblast, na kterou obyvatelé kladli největší 

pozornost svého zájmu spočívající v přínosné změně jimi obývaného území, a pro tento 

objekt bude na základě zjišťování a srovnávání různých alternativ vybrán nejefektivnější 

způsob financování. 

4.1 Základní charakteristika obce 

První zmínky o obci Nedachlebice se váží k roku 1209, kdy byla původně 

zeměpanským zbožím, které Přemysl Otakar I. daroval Olomoucké kapitole. Obec 

Nedachlebice pak vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších 

předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. 

Nedachlebice byly dříve vinařskou a rybníkářskou obcí (v roce 1686 se na území 

nacházelo celkem 9 rybníků). Do konce 19. století však vinice zcela vymizely, rybníky jsou 

nyní znovu obnovovány. Na tyto tradice navázal autor návrhů obecní symboliky – ve znaku 

obce je v modrém štítě vyobrazena stříbrná vztyčená prohnutá štika držící zlatou ostrev s osmi 

suky a se zlatým vinným hroznem položeným doleva. Právo užívat tento znak udělil obci 

předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 14. 6. 2000. [12], [28] 

4.1.1 Znaky tvořící podstatu obce 

Územní základ obce – území obce tvoří jedno katastrální území sousedící na západě 

s k. ú. Bílovice, na severu s k. ú. Březolupy, na východě s k. ú.  Částkov, na jihovýchodě 

s k. ú. Prašice a na jihu s k. ú. Lhotka u Hradčovic, Hradčovice a Mistřice. Tato obec 

s katastrální výměrou 1159 ha se nachází ve Zlínském kraji, severovýchodním směrem 

od Uherského Hradiště a pod západními výběžky Vizovické vrchoviny. Leží v nadmořské 

výšce 205 m n. m. a rozkládá se u soutoku Zlámaneckého a Lipinského potoka, v severní části 

přírodního parku Prakšická vrchovina. Obec je členěna do tří částí, které nesou názvy: 

Holíška, Podbůdí a Horní konec. Na tomto území se v současnosti nachází 260 obydlených 

budov. 



 

 

Osobní základ obce – současný počet obyvatel obce (k 1. 1. 2012) je 811, z toho je 

v produktivním věku 405 obyvatel a průměrný věk obyvatelstva je 46 let. 

Soustava obecních orgánů – hlavním orgánem obce je zastupitelstvo, které je tvořeno 

9 členy. Zastupitelstvo si tvoří výbory – v obci se nachází finanční výbor, kontrolní výbor, 

sociální a kulturní výbor a komise pro životní prostředí. Dalšími členy soustavy jsou starosta 

a místostarosta; rada obce zde volena není, neboť není splněna podmínka, že zastupitelstvo 

musí být tvořeno nejméně 15 členy. V čele obecního úřadu stojí starosta, místostarosta, účetní 

a ostatní zaměstnanci OÚ. Funkce tajemníka OÚ v obci zřízena není. 

Právní subjektivita obcí – kromě činností vyplývajících ze zákona pro samostatnou 

působnost, obec vykonává činnosti přenesené působnosti v rámci agendy na úseku matriky. 

S městem Uherské Hradiště má uzavřeny dvě veřejnoprávní smlouvy týkající se sociálně-

správní ochrany dětí a přestupků. 

Ekonomický základ obce – spočívá v sestavení si vlastního rozpočtu na každý 

kalendářní rok. Obec si sestavuje jak běžný, tak kapitálový rozpočet. [29] 

 

4.1.2 Dotační činnost v obci 

Obec čerpá nejvíce dotací ze státního rozpočtu.  Mezi další zdroje čerpání dotací patří 

okolní obce nebo dobrovolné svazky obcí, Zlínský kraj a také státní fondy. Upřednostňovány 

jsou dotace ze státního rozpočtu, především kvůli způsobu financování. Na rozdíl od dotací 

získávaných z krajského úřadu nebo fondů, není podmínkou dotací ze státního rozpočtu 

profinancování realizovaného projektu až po jeho dokončení a zaplacení.  

Níže uvedený přehled se týká dotací čerpaných obcí v letech 2000 – 2011. V těchto 

letech obec využívala nejvíce investiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj. Druhým 

ministerstvem, které poskytlo dotace na výstavbu dvou rybníků v obci, bylo Ministerstvo 

životního prostředí. Před samotnou realizací výstavby Chráněného domu s ošetřovatelskou 

péčí v obci určeného pro seniory, se na spolufinancování projektové dokumentace této stavby 

podílely sousední obce (Březolupy, Bílovice a Mistřice). Uvedeným obcím bylo přislíbeno 

přednostní právo na získání bytu v Chráněném domě. Dalšími zdroji, ze kterých obec čerpala 

dotace, byly Krajský úřad Zlínského kraje a Státní zemědělský intervenční fond.  

 



 

 

Tabulka 4.1.2.1 Investiční dotace poskytnuté obci Nedachlebice v letech 2000 - 2011 

Zdroj dotací Rok Předmět/účel čerpání Výše přijaté dotace 

 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

2000 Výstavba komunikace na hřbitov  200 000 Kč 

2002 Výstavba obecních bytů nad budovou MŠ 1 920 000 Kč 

2006 Výstavba Chráněného bydlení 9 600 000 Kč 

2007 Výstavba Chráněného bydlení 9 600 000 Kč 

2008 Zkvalitnění občanské vybavenosti v Ch. b.  400 000 Kč 

2009 Výstavba dvou podporovaných bytů v Ch. b. 1 100 000 Kč 

Ministerstvo ŽP 2000 Výstavba rybníků Olšovec I a II 2 639 000 Kč 

SZIF 2011 Mulčovač 54 748 Kč 

Krajský úřad  2003 Výstavba parkoviště před sportovním areálem 180 000 Kč 

Obce 2005 Projektová dokumentace na výstavbu Ch. b. 216 000 Kč 

Celkem  25 909 748 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování založené na podkladech z OÚ Nedachlebice 

Celkově lze zhodnotit, že ze strany pracovníků OÚ je velký zájem na zkvalitňování 

života v obci a snaha využívat k tomu co nejvíce možných externích prostředků. 

V současnosti se obec orientuje na získání dotací pro další důležité projekty: 

- vybudování kanalizace, 

- výstavba multifunkčního zařízení, 

- komunitní kompostárna, 

- vybudování nového hřiště v areálu mateřské školy, 

- vybudování parku v centru obce, 

- rozšíření kulturního stánku v areálu hřiště. 

  

4.2 SWOT analýza obce 

Ke kvalitativnímu hodnocení územního celku je v této práci použita analýza SWOT. 

Jde o komplexní metodu, jejíž jádro spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů 

rozdělených do 4 základních skupin: 

Vnitřní stránky subjektu 

 Strenghts = silné stránky (vize spočívá v jejich rozvoji) 

 Weaknesses = slabé stránky (snaha o jejich eliminaci a odstranění) 

Vlastnosti vnějšího prostředí 

 Opportunities = příležitosti (důraz je kladen na využití budoucích příležitostí) 

 Threats = hrozby (upozorňuje na rizika, jimž je účelné se vyhnout) 



 

 

Jednotlivé faktory (silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby) budou tematicky 

rozčleněny do následujících skupin:
35

 

- horninové prostředí a geologie, 

- vodní režim, 

- hygiena životního prostředí, 

- ochrana přírody a krajiny, 

- zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, 

- veřejná dopravní a technická infrastruktura, 

- sociodemografické podmínky, 

- bydlení,  

- rekreace, 

- hospodářské podmínky. 

4.2.1 Horninové prostředí a geologie 

Silné stránky Příležitosti 

 - Přímé měření objemové aktivity radonu 

pro jednotlivé lokality a stavby 

Slabé stránky Ohrožení 

- Výskyt dvou lokalit s pasivními 

svahovými deformacemi a jedné lokality 

s aktivní svahovou deformací 

- Západní část území je ve 2. kategorii 

radonového rizika (střední riziko) 

- Neexistence ložiskových území pro těžbu 

surovin 

 

 

4.2.2 Vodní režim 

Silné stránky Příležitosti 

- Výskyt vodních ploch 

- Projekt revitalizace vodních ploch (v 

obci zbudovány 3 rybníky) 

- Realizace dvou malých průtočných 

vodních nádrží 

- Údržba vodních toků (čištění dna koryt a 

probírka břehových porostů) 

- Situace v důsledku ohrožení obce 

záplavami je řešena povodňovými plány 

a povodňovými prohlídkami  

Slabé stránky Ohrožení 

- Přítomnost vodní eroze (v severní části 

obce) 

- Záplavy v období silných dešťů 

- Dosud nezrealizované protipovodňové 

opatření ve formě ochranné hráze 

                                                 
35

 Tematické členění na jednotlivé skupiny je převzato z § 4 odst. 1 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., 

o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 

činnosti. 



 

 

4.2.3 Hygiena životního prostředí 

Silné stránky Příležitosti 

- Příznivé životní prostředí (v roce 2007 

získala obec „zelenou stuhu“ 

za zlepšování ŽP a péči o zeleň v obci) 

- Třídění odpadu (barevné/bílé sklo, 

plasty, papír), pytlový sběr PET láhví 

- Sběrný dvůr (kontejnery na železo, sklo, 

ne-skladný odpad, nebezpečný odpad) 

- Vybudování přípojky kanalizace 

na čističku ve vedlejší obci Bílovice 

- Vybudování nové kompostárny 

- Eliminace negativních vlivů dopravy 

formou stavebních a dispozičních 

opatření 

Slabé stránky Ohrožení 

- Místními zdroji znečištění jsou lokální 

topidla na tuhá paliva 

- Zatížení emisemi a nadlimitní hladinou 

hluku ze silniční dopravy části obytného 

území podél silnice 

- Nárůst přechodu na tuhá paliva 

v závislosti na zvyšování cen plynu 

a elektřiny 

 

 

4.2.4 Ochrana přírody a krajiny 

Silné stránky Příležitosti 

- Zachovalý krajinný ráz 

- Střední až vysoká ekologická stabilita 

lesních porostů 

- Rekultivace zarostených, 

neobdělávaných ploch s ovocnými 

stromy (obec je pronajímá obyvatelům) 

- Péče o volně žijící živočichy, planě 

rostoucí rostliny a jejich společenstva, 

péče o vzhled a přístupnost krajiny 

 

Slabé stránky Ohrožení 

- Nedovolené vypalování trávy - Spalování odpadu 

- Neuvážené zásahy člověka 

 

4.2.5 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Silné stránky Příležitosti 

- 44% z celkové rozlohy katastru zaujímají 

lesní porosty 

- Hospodářský charakter lesů 

- Intenzivní využívání téměř ½ 

zemědělského území 

- Diverzifikace zemědělského půdního 

fondu, vytváření protierozních bariér, 

celkové zvyšování ekologické stability 

- Navržení dalších ploch určených 

pro zalesnění (buky, duby, apod.) 

- Kompenzace ekologické újmy vzniklé 

pokácením dřevin přiměřenou náhradní 

výsadbou 

Slabé stránky Ohrožení 

- Vysazováním monokultur smrku 

a borovice došlo ke znehodnocení 

původní druhové skladbě v některých 

částech lesních porostů 

- Zmenšování záborů půdního fondu může 

mít vliv na vyvážený udržitelný rozvoj 

(preferování ochrany produktivních půd 

na úkor hospodářského a sociálního 

rozvoje) 

 



 

 

4.2.6 Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

Silné stránky Příležitosti 

- Zásoba pitné i užitkové vody z veřejné 

vodovodní sítě (využití vodovodního 

systému i požárním účelům) 

- Dokončena plynofikace obce 

- Provedení rekonstrukce vozovek 

- Podpora rozvoje hromadné dopravy 

- Vytváření předpokladů pro lepší 

dostupnost území a zkvalitnění dopravní 

a technické infrastruktury 

- Vybudování systému jednotné kanalizace 

Slabé stránky Ohrožení 

- Existence pouze hromadné autobusové 

dopravy, přičemž i tyto spoje jsou 

z velké části omezovány 

- Vedení průjezdné dopravy zastavěným 

územím obce 

- Špatný stav místních vedlejších 

komunikací a chodníků 

- Zastaralý kanalizační systém 

- Předpoklad narůstající dopravní zátěže 

na území obce 

- Nedostatečná realizace rozvoje v této 

oblasti se odrazí i v stagnujícím rozvoji 

hospodářském a sociálním 

 

4.2.7 Sociodemografické podmínky 

Silné stránky Příležitosti 

- Modernizace obecního úřadu (veřejný 

internet, bankovní služby) 

- Poměrně nízká nezaměstnanost obyvatel 

- Rozvoj sociální péče (byty pro seniory 

s ošetřovatelskou péčí) 

- Možnost zaměstnání ve službách 

a místních podnikatelských aktivitách 

- Od roku 1998 existence kostela v obci 

- Vytváření nových možností nejen pro 

místní obyvatelstvo (vybavenost obce 

veřejnou infrastrukturou, realizace nové 

výstavby bytů či rodinných domů) – 

navržení dostatečného počtu územních 

rezerv pro výstavbu 

Slabé stránky Ohrožení 

- Nízká vzdělanostní struktura obyvatel 

- Vysoká intenzita dojíždění za 

zaměstnáním mimo obec (3/4 obyvatel) 

- Vysoký index stáří (průměrný věk 46 let) 

- Zánik obecní základní školy 

- Pokračující trvale klesající tendence 

vývoje počtu obyvatel v obci 

- Možnost zvýšení nezaměstnanosti 

vyplývající ze současné situace (týkající 

se uzavření výroby) místního podniku 

 

4.2.8 Bydlení 

Silné stránky Příležitosti 

- Zájem o stavební parcely 

- Obecní byty – nad mateřskou školou, 

v Chráněném domě pro seniory a 2 

sociální byty pro maminky 

- Převažující bydlení v rodinných domech 

- Podpora zkvalitňování bydlení z fondu 

rozvoje bydlení 

- Výstavba obecních bytů v půdních 

prostorách OÚ 

- Navýšení zastavitelných ploch určených 

pro obytnou výstavbu 

Slabé stránky Ohrožení 

- Neobydlené a chátrající domy a byty 

(cca 12%) 

- V současnosti téměř vyčerpány možnosti 

pro výstavbu nových bytových jednotek 

- Narůstající počet obyvatel, kteří 

se stěhují do větších vesnic a měst 

 

 



 

 

4.2.9 Rekreace 

Silné stránky Příležitosti 

- Kvalitní podmínky pro rybolov 

- Stezky pro pěší turistiku 

- Místní zvyklosti a tradice (hody, dětský 

den, kulturní akce) 

- Možnost zahradničení, chalupaření, 

houbaření, myslivost 

- Areál fotbalového hřiště 

- Projekt na výstavbu multifunkčního 

domu pro sportovní, zájmovou a kulturní 

činnost 

- Vybudování stezek pro cyklisty a in-line 

bruslaře (propojení s okolními obcemi) 

- Prostory pro vybudování koupaliště 

- Navržení chatových lokalit a dalších 

ploch určených k rekreaci 

Slabé stránky Ohrožení 

- Poloha obce mimo oblasti cestovního 

ruchu 

- Neexistence vhodných cyklostezek 

- Nedostatečně využité prostory 

pro sportovní vyžití 

- Chybějící finanční prostředky na projekt 

polyfunkčního domu (spojený se 

současnou situací v EU – čerpání dotací) 

- nemožnost dlouhodobé rekreace 

(neexistence ubytovacích a stravovacích 

zařízení) 

 

4.2.10 Hospodářské podmínky 

Silné stránky Příležitosti 

- Volné plochy s vhodnými podmínkami 

pro rozvoj podnikání (vybavenost, 

umístění, kapacita) 

- Působení menších živnostenských 

provozoven zejména v oblasti služeb 

- Využití prostředků z rozvojových 

programů 

- Potenciální možnost využití opuštěného 

zemědělského areálu pro vznik nové 

průmyslové zóny (využití stávajících 

volných ploch nebo vybudování nových 

provozoven) 

Slabé stránky Ohrožení 

- Nízká míra podnikatelské aktivity 

obyvatel 

- Zánik obecního zemědělského podniku 

(zrušení farmy živočišné výroby) 

- Nedostatečná aktivita obyvatel 

spočívající ve strachu z podnikání 

a v nezájmu řešit situaci 

- Nedostatečné oživování ekonomiky 

a rozvoje území 

Zdroj: Vlastní zpracování z informací získaných z OÚ a z návrhu územního plánu obce Nedachlebice 

 

4.2.11 Vyhodnocení SWOT analýzy 

Mezi silné stránky obce patří rozhodně aktivita obce a místních občanů v oblasti 

kulturního a sportovního vyžití. Jde především o nejrůznější plesy (sportovců, myslivců, 

zahrádkářů, rybářů, hasičů, apod.), mezi vyhlášenou kulturní akci patří Martinské hody, dále 

fašank, košt slivovice, každoroční pořádání Dne dětí, vítání občánků, hasičské a rybářské 

závody, fotbalové utkání a mnohé další. Nezanedbatelná je i oblast životního prostředí, právě 

kvalitní péče o životní prostředí vynesla Nedachlebicím získání Zelené stuhy. Pro značnou 

část obyvatelstva byla také velmi významná výstavba kostela. 



 

 

Jako nejpodstatnější slabou stránku bychom mohli uvést nenapojení části obecních 

domů na kanalizaci. V současnosti se tato otázka řeší a ihned po získání dotací, dojde 

k realizaci výstavby. Mezi další slabou stránku patří uzavření kulturního sálu pro pořádání 

akcí. Její rekonstrukce ze strany obce není možná, neboť sál není majetkem obce, ale patří 

soukromé osobě. Tento problém by měl být opět vyřešen po získání dotace, a to vybudováním 

zcela nového multifunkčního zařízení v areálu hřiště jednak pro kulturní, jednak pro sportovní 

vyžití. Další slabou stránkou je poloha obce mimo hlavní oblasti cestovního ruchu 

a neexistence nabídky dostatečné atraktivity pro okolní obyvatele. Mezi slabé stránky lze řadit 

i ztrátu pracovních míst způsobenou zánikem obecního zemědělského podniku. 

Kromě v současnosti již řešené situace v oblasti vybudování kanalizace 

a multifunkčního zařízení, by byla hlavně pro místní obyvatelstvo příležitostí rekonstrukce 

opuštěného zemědělského areálu a vybudování nové průmyslové zóny. Došlo by tak 

k navýšení kapacity pracovních míst v obci. Realizace výstavby nových podniků by mohla 

znamenat i příliv okolních obyvatel a potenciálně i nárůst obyvatelstva v obci, který se potýká 

od 50. let s klesající tendencí. V závislosti na hospodaření obce a možností získat dotace 

by bylo pro obec přínosné investovat do rozvoje v oblasti cestovního ruchu. Např. se v obci 

nachází spousta stezek spojující obec s okolními vesnicemi (i pro cyklisty), které však 

(zejména pro cyklisty a in-line bruslaře) nejsou v optimálním stavu. Jednu dobu se uvažovalo 

i o vybudování místního koupaliště. Investice do vybudování stravovacího a ubytovacího 

zařízení by opět znamenala potenciální nárůst turistů a tím i navýšení příjmů. 

Asi největším ohrožením pro obec je již zmíněný neustálý pokles počtu obyvatel. 

Souvisí jednak s vysokým průměrným věkem místního obyvatelstva, jednak s častým 

dojížděním za prací do okolních vesnic, či větších měst, a v souvislosti s tím, pak dochází 

ke stěhování obyvatel do míst lokalizovaných v blízkosti zaměstnání. Poměrně velkým 

ohrožením by bylo uzavření místního podniku s obuví (podnik se v závislosti na jeho 

nevhodné lokalizaci v obydlené části obce potýká s problémy sousedících obyvatel, kteří 

si stěžují na emise, hluk, nečistotu okolního prostředí), které by pro mnoho místních obyvatel 

znamenalo ztrátu zaměstnání. Samozřejmě velkým ohrožením v souvislosti s modernizací, 

výstavbou nových projektů, rekonstrukcí a snahou o celkový územní rozvoj je nedostatek 

finančních prostředků.   

  



 

 

4.3 Dotazníkové šetření názorů obyvatel na kvalitu života v obci 

Průzkum s cílem zjistit názory obyvatel na současnou kvalitu života v obci a možnost 

potenciálních změn v určitých oblastech byl realizován v průběhu dvou týdnů od 13. do 26. 

února 2012. Dotazníkové šetření mělo anonymní formu a doručeno bylo do jednotlivých 

domácností v obci osobně. Z celkového počtu roznesených 500 dotazníků činila návratnost 

33,6 %, tj. 168 dotazníků. Některé z dotazníků nebyly vyplněny úplně, nebo byly vyplněny 

chybně, proto bylo celkově ke zpracování využito 150 dotazníků. 

Vzor dotazníku, který obyvatelé obce vyplňovali, je uveden v příloze č. 16. Celkem 

obsahoval 8 otázek, přičemž dvě otázky se týkaly identifikačních údajů – pohlaví a věkové 

kategorie. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 91 žen (61 %) a 59 mužů (39 %). Dotazníky 

byly určeny občanům starším 18-ti let, více jak polovina respondentů byla ve věku od 31 

do 50 let (59 %). Níže uvedený graf se týká struktury respondentů podle pohlaví a věkové 

kategorie, kteří se na dotazníkovém šetření podíleli.  

Graf 4.3.1 Struktura respondentů podle pohlaví a věkové kategorie 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 1: Zajímáte se o otázku týkající se kvality životní úrovně v obci a jste 

s ní spokojeni? 

Téměř každý z respondentů uvedl, že kvalita života v obci je pozorností jeho zájmu 

(96 %). Pouze 6 obyvatel se o tuto stránku nezajímá a převážně šlo o muže. Nejčastěji pak 

muži i ženy uváděli, že s životní úrovní v obci jsou spokojeni. 
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Graf 4.3.2 Spokojenost a zájem o životní úroveň v obci 

  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 2: Seřaďte následující oblasti (1-nejvíce spokojen, 2-spokojen, 3-méně 

spokojen atd.) podle toho, jak jste s jejich situací v obci spokojeni. 

Míra spokojenosti mužů a žen se v jednotlivých oblastech lišila. Zatímco ženy 

nejčastěji na první pozici uváděly oblast kultury, zvyklostí a tradic a dále pak životní úroveň 

v obci spojenou s činností Obecního úřadu, muži uváděli na první místo sportovní činnost, 

na druhou pozici potom také kulturní akce. Oblastí, která byla do popředí řazena nejméně, 

bylo u žen vedení ze strany Obecního úřadu a u mužů úroveň životního prostředí. Volné 

odpovědi nevyužil žádný z respondentů. 

Graf 4.3.3 Hierarchie spokojenosti vybraných oblastí u mužů a žen 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 3: Následující oblasti seřaďte (1-nejvíce nespokojen, 2-nespokojen, 

atd.) podle míry Vaší nespokojenosti.  

Ženy byly nejvíce nespokojeny s oblastí spojení autobusové dopravy. Autobusové 

linky jezdí ve větších časových odstupech a dost jich je s přestupováním. Některé linky 

dokonce přípoj nemají. Muži byli nejvíce nespokojeni se stavem komunikací (vedlejší cesty) 

a chodníků. Žádná žena neuvedla nespokojenost s oblastí informovanosti ze strany Obecního 

úřadu. 8 respondentů využilo volné odpovědi a jako hlavní oblast své nespokojenosti uvedli 

výrobní podnik s obuví. Problémem je lokalizace tohoto podniku; nachází se totiž v obydlené 

části obce. 

Graf 4.3.4 Hierarchie nespokojenosti vybraných oblastí u mužů a žen 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 4: Na kterou oblast kladete největší váhu Vaší pozornosti a máte zájem 

na jejím dalším zdokonalování (modernizaci, renovaci)?  

I v tomto případě se převažující odpovědi lišily v závislosti na pohlaví. Ženy nejčastěji 

uváděly veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu dále pak rekreaci, kulturu a sportovní 

vyžití a značná část žen obrací svou pozornost i na vytvoření pracovních míst v místě 

bydliště. Muži nejčastěji na první místo uváděli kulturní akce a sportovní vyžití a veřejnou 

dopravní a technickou infrastrukturu. Žádný z mužů ve svém hodnocení neuvedl na první 

místo ve stupnici hygienu ŽP a zájem o vytvoření pracovních míst. Žádný z respondentů 

rovněž ve svém hodnocení neuvedl na první místo důraz na ochranu přírody a krajiny. 
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Graf 4.3.5 Oblasti, které jsou centrem pozornosti místních obyvatel 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 5: V obci se v současnosti řeší uvedené projekty. V závislosti na získání 

dotací dojde pak k jejich realizaci. Seřaďte podle důležitosti jejich realizace pro Vás 

od 1 do 6. 

Většina respondentů řadila na první tři místa vybudování kanalizace, multifunkčního 

zařízení a nového hřiště v mateřské škole. Z celkového počtu dotázaných uvedlo 72 % 

obyvatel jako stěžejní projekt vybodování kanalizace. Realizace kanalizace stojí i v čele 

pozornosti zájmu Obecního úřadu. Zbylých 28 % dotázaných uvedlo na první místo 

multifunkční zařízení, které bude vybudované v areálu fotbalového hřiště na místo doposud 

jen málo využívaného kluziště. Tato budova bude využívána ke kulturním (místní zábavy, 

hody), sportovním (volejbal, nohejbal, tenis) a společenským akcím (klubovna). Nové hřiště 

v MŠ patří také k důležitým projektům, a to hlavně z důvodu bezpečnosti dětí. Respondenti 

jej nejčastěji uváděli na třetím místě (celkem 54 % respondentů). Rozšíření kulturního stánku 

na hřišti s venkovním posezením a rozšíření jeho nadkrytí společně s vybudováním komunitní 

kompostárny občané nejčastěji uváděli buď na čtvrtém, nebo pátém místě. 91 % dotázaných 

uvedlo na posledním (šestém místě) vybudování parku v centru obce. 

Níže uvedená posloupnost projektů vyjadřuje hledisko důležitosti jejich realizace 

pro Obecní úřad (bez zohlednění okamžiku získaní dotací): 

1. Kanalizace   4.  Vybudování nového hřiště v areálu MŠ 

2. Multifunkční zařízení  5.  Vybudování parku v centru obce 

3. Komunitní kompostárna  6.  Rozšíření kulturního stánku v areálu hřiště 
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Otázka č. 6: Následující výčet objektů se v obci nenachází a v současnosti ani 

nejsou předmětem potenciálního řešení o jejich realizování. Uvedené objekty seřaďte 

podle Vašeho zájmu o jejich zrealizování, případně ve volné odpovědi uveďte, co v obci 

postrádáte a ohodnoťte.  

Odpovědi respondentů se u této otázky hodně lišily. Nejčastěji byly na prvních dvou 

místech uváděny: cyklostezka a koupaliště. Nejvíce dotázaných uvádělo na první pozici 

cyklostezku – celkem 42 % obyvatel, dále pak výrobní podnik 26 % a koupaliště 21 % 

obyvatel. Na druhé pozici se nejčastěji vyskytovaly opět zmíněné objekty v pořadí koupaliště, 

cyklostezka a výrobní podnik.  

Graf 4.3.6 Návrhy potenciálně možných objektů 

 

Třetí pozici si rozdělili opět již zmíněné objekty spolu se stravovacím a ubytovacím 

zařízením. Čtvrtá pozice patřila z 37 % stravovacímu a ubytovacímu zařízení a z 32 % 

tenisovým kurtům/plážovému volejbalu a za nimi následoval výrobní podnik, který na čtvrtou 

pozici uvedlo 18% respondentů. 
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Na posledních dvou pozicích byla nejčastěji uváděna Základní škola (ta se v obci dříve 

nacházela, budova bývalé ZŠ pak byla dlouho nevyužita, v letech 2006-2007 došlo k její 

rekonstrukci a výstavby Chráněného domu s ošetřovatelskou péčí určeného pro seniory), 

tenisové kurty/plážový volejbal a stravovací a ubytovací zařízení. Ve volných odpovědích tři 

respondenti uvedli vybudování bikeparku a dva z respondentů modernizaci a rozšíření místní 

knihovny. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Shrnutí 

Celkově lze zhodnotit, že se místní obyvatelé zajímají o všestrannou činnost v obci 

a jsou s ní spokojeni, uvedlo tak 87 % respondentů (z celkového počtu žen jich bylo téměř 

96% spokojeno; u mužů se vyskytovaly odpovědi nespokojenosti častěji než u žen, celkově 

bylo s životní úrovní obce spokojeno 80% mužů). 

Ženy jsou nejvíce spokojeny s oblastí kulturního vyžití, zvyklostí a tradic v obci spolu 

s úrovní životního prostředí (spojenou s činností OÚ). Muži jsou nejvíce spokojeni 

se sportovní činností. Ze sportu je nejpopulárnější fotbal (v obci jsou tři týmy – žáci, dorost 

a A-team, kterým trenéři věnují velkou a pozornost a v jednotlivých sezónách si vedou 

opravdu úspěšně), mezi další patří např. sbor dobrovolných hasičů, myslivectví a rybářství.  

Oblastí, se kterou jsou ženy nejvíce nespokojeny, je špatné dopravní spojení. Zejména 

v podvečerních a večerních hodinách a o víkendech jsou spoje úplně minimální. Muži pak 

nejčastěji jako nedostatky v obci uváděli stav komunikací (nutno upřesnit, že jsou na mysli 

vedlejší cesty v obci) a chodníků. Co se chodníků týče, tato oblast je momentálně předmětem 

řešení OÚ. 
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Obyvatelé obce svou pozornost zaměřují nejvíce na oblast kultury, tradic 

a sportovního vyžití, která je ze strany Obecního úřadu velmi podporována. Dále respondenti 

uváděli veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, která se týkala především autobusové 

dopravy a současně řešeného problému kanalizací. Pro téměř čtvrtinu žen byl stěžejní zájem 

o pracovní místa v obci. Převážně se jednalo o ženy ve věku 18 – 30 let (absolventky škol, 

ženy na mateřské dovolené) a ženy nad 50 let. 

 Pro další část diplomové práce je výchozí poslední dotaz směrovaný respondentům, 

kde si mohli určit, který z navrhovaných objektů by jim byl nejblíže, případně uvést své 

vlastní názory na jiné objekty. Na prvních třech pozicích se objevovaly nejčastěji návrhy 

na cyklostezku, koupaliště a výrobní podnik. Nejvíce respondentů na první pozici uvedlo 

vybudování cyklostezky, a proto bude další část diplomové práce věnována právě této oblasti. 

Nejčastěji uváděné vybudování cyklostezky může být spojováno s nevyhovujícími 

autobusovými spoji. 

 

4.4 Fiktivní projekt cyklostezky a možnosti jejího financování 

Navrhovaná trasa cyklostezky bude spojovat území mezi obcemi Nedachlebice 

a Bílovice. Mezi těmito obcemi se nachází polní a lesní cesta, která však není přizpůsobena 

jízdě na kole nebo na in-line bruslích. Z obce Bílovice potom již vede jedna asfaltová 

cyklostezka směrem na Uherské Hradiště, druhá na Topolnou a dále Napajedla 

a Otrokovice. Z opačné strany Nedachlebic se po panelové cyklostezce (není vhodná 

pro in-line brusle) dá dostat po trase Vrchovina – Hradčovice do Uherského Brodu (odtud 

dále vede cyklostezka do velmi navštěvovaného lázeňského města Luhačovice). Výstavbou 

cyklostezky na řešeném území by tak došlo k propojení cyklostezek bez nutnosti využívat 

hlavní silnici. 

V jednotlivých částech této kapitoly je charakterizována fiktivní cyklostezka, dále jsou 

uvedeny zdroje, ze kterých by obec mohla čerpat dotace na její vybudování a následně je 

uvedeno zhodnocení efektivity nabízejících se možností využití finančních prostředků. 

 

  



 

 

4.4.1 Charakteristika návrhu cyklistické stezky 

Dopravní situace 

Územím obce Nedachlebice prochází pouze silnice III/497 14 Uherský Brod – 

Částkov – Bílovice. Na základě Celostátního sčítání dopravy v roce 2010 je uváděna roční 

průměrná denní intenzita za 24 hod v součtu všech motorových vozidel a přívěsů celkem 

ve výši 2 730 vozidel (těžká motorová, osobní a dodávková a jednostopá motorová vozidla). 

Oproti předchozímu sčítání v roce 2005 tak došlo k nárůstu o více jak 200 vozidel. Prognózy 

na rok 2020 počítají s nárůstem až na cca 3 100 vozidel/24 hod. Na silnici mezi obcemi 

Nedachlebice a Bílovice (délka trasy je 3,3 km) se nachází celkem dva nepřehledné úseky; 

kromě nehod s lehkými, ale i vážnějšími zraněními cyklistů a chodců, došlo v loňském roce 

i ke smrtelné nehodě cyklisty. [30] 

Popis projektu 

Vybudováním cyklostezky Nedachlebice – Bílovice (po červeně vyznačené trase, 

v níže uvedeném obrázku, která vede nejprve uvedenou polní a lesní cestou, dále podél 

potoka, ve třetí čtvrtině uvedené cyklostezky by byla přes potok vedena lávka a pokračovala 

by podélně s hlavní silnicí, než by se napojila v Bílovicích na vedlejší cestu, se kterou jsou 

potom dále v obci přes hlavní silnici spojeny obě výše uvedené cyklostezky na Uherské 

Hradiště a Topolnou) by se minimalizoval počet cyklistů a chodců na hlavní cestě, která je 

poměrně frekventovaná a zamezilo by se tak četným nehodám.  

Celková délka obousměrné cyklostezky je cca 2,96 km s navrhovanou šířkou 2,5 m. 

Na katastrálním území obce se nachází 2,31 km navrhované cyklostezky, zbylá část o délce 

0,65 km se nachází na katastrálním území obce Bílovice. V úseku cca na 2,4 km celkové 

délky cyklostezky je potřeba vést lávku přes Zlámanecký potok.  

Obr. 4.4.1.1 Navrhovaná cyklostezka na trase Nedachlebice - Bílovice 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování leteckého snímku pořízeného z http://www.mapy.cz 

http://www.mapy.cz/


 

 

Potenciální uživatelské skupiny 

Cyklostezka je navrhovaná především pro rekreační cyklisty tak, aby došlo 

k propojení již vybudovaných cyklistických stezek, a to ve směru na Uherské Hradiště 

a na Topolnou. Rovněž také bude umožněn přesun pouze v rámci cyklistických tras 

(bez nutnosti jízdy po hlavní silnici) z opačného směru – od Uherského Brodu. Propojením 

uvedených cyklostezek tak dojde ke zvýšení návštěvnosti jednotlivých měst a podpoře 

cestovního ruchu. 

Cyklostezka bude mít velký význam i pro místní obyvatele. Jedním z důvodů jsou 

omezené autobusové spoje. Občané spíše uvítají pěší túru po stezce namísto nebezpečné 

silnice. Nemalá část místních obyvatel dojíždí do svého zaměstnání mimo obec na kole. 

Vybudováním cyklostezky se tak zvýší jejich bezpečnost, a rovněž lze očekávat i nárůst počtu 

těch, kteří doposud upřednostňovali dopravu motorovými vozidly. Další poměrně velkou 

cílovou skupinou jsou děti navštěvující Základní školu v Bílovicích. 

Přibývající nehody na silnicích stojí v rozporu s narůstajícím trendem zdravého 

životního stylu. Nejen žáci z okolních vesnic a občané dojíždějící do zaměstnání, ale i mnohé 

rodiny uvítají vybudování cyklostezky za účelem zlepšení svého zdravotního stavu nebo 

ke svým volnočasovým aktivitám (návštěva pamětihodností a jiných kulturních 

a společenských akcí v okolních městech).   

Odhadovaná struktura výdajů 

Uvedené částky byly odhadnuty na základě dostupných údajů na internetu v rámci 

obdobných realizovaných projektů a dále byly konzultovány s vedením obce a projektovým 

manažerem majícím dřívější zkušenost s realizací cyklistické stezky. 

Tabulka 4.4.1.1 Struktura výdajů 

Jednotlivé výdaje Částka v Kč 

Výkup pozemku 160 000 

Projektová dokumentace 250 000 

Stezka 15 000 000 

Doplňkové náklady 3 200 000 

Celkem 18 610 000 

 

Částka rovna odkoupení pozemku se týká části navrhované cyklostezky, která 

se nachází na katastrálním území obce Bílovice. Částka je uvedena na základě sdělených 

informací z OÚ Bílovice. 



 

 

Projektová dokumentace zahrnuje náklady vzniklé v přímé souvislosti se zpracováním 

této dokumentace, mzdové náklady, náklady na externě zajišťované administrativní služby, 

poradenské služby (ekonomické, technické, právní) a konzultace. 

Hodnota celkové výše nákladů na vybudování cyklostezky zahrnuje stavební činnosti 

spojené s její realizací včetně terénních úprav a vybudování lávky přes potok. 

Mezi doplňkové náklady byly zahrnuty výdaje na osvětlení, odpočívadla, odpadkové 

koše, svislé a vodorovné značení cyklostezky. 

 

4.4.2 Možnosti financování výstavby cyklostezky 

    K financování výstavby cyklistické stezky lze využít dotačních zdrojů ČR nebo 

dotačních zdrojů EU. Nejčastěji lze získat dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury 

a Strukturálních fondů EU, dále také z rozpočtů krajů a z rozpočtů měst a obcí. 

Státní fond dopravní infrastruktury 

SFDI je zřízen zákonem 104/2000 Sb.
36

 Účelem Fondu je rozvoj, výstavba, údržba 

a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest. 

Fond dále poskytuje příspěvky na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti 

zaměřené na dopravní infrastrukturu a na výstavbu a údržbu cyklistických stezek. 

Pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek z rozpočtu SFDI jsou 

každým rokem vydávána pravidla. Tato pravidla mimo jiné definují cyklostezku jako místní 

komunikaci IV. třídy nebo veřejnou účelovou komunikaci, ze které je vyloučen provoz 

silničních motorových vozidel. 

V letošním roce (2012) může obec na výstavbu cyklistické stezky čerpat příspěvek 

v maximální výši 65 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů. Mezi neuznatelné 

náklady, které v rámci příspěvku ze SFDI nebudou profinancovány, patří mimo jiné např. 

chodníky, veřejné osvětlení, odpočívací plochy. Důležitou podmínkou je realizace 

cyklostezky v tomto roce (nelze žádat o příspěvek na již uhrazené náklady). Oproti roku 2010 

došlo také ke změně týkající se oblasti využití finančních prostředků z jiných zdrojů. V roce 
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 Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., 

o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního 

majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 



 

 

2010 nebylo možné kombinovat příspěvek SFDI pouze s prostředky strukturálních fondů EU, 

což platí i v současnosti, ale navíc přibyla ještě další podmínka, která se týká nemožnosti 

kombinace těchto příspěvků i s prostředky Regionálního operačního programu. [32] 

Strukturální fondy EU 

Jiný zdroj, kterého může obec využít k čerpání příspěvků pro výstavbu cyklostezky, je 

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Regionálního operačního 

programu NUTS II Střední Morava (ROP SM). Této oblasti se týká prioritní osa 1. Doprava, 

která je konkretizována oblastí podpory 1.3 Bezmotorová doprava, jejímž cílem je 

v souvislosti s uvedeným projektem rozvoj infrastruktury pro bezmotorovou dopravu 

prostřednictvím výstavby regionálně významných stezek a zajištění napojení na již existující 

páteřní síť. 

Obci se nabízí maximálně možný podíl dotace ve výši 85 % ze způsobilých výdajů. 

V rámci předběžné analýzy je však povinna pracovat s předpokládanou výší dotace ve výši 

70 % způsobilých výdajů a zbývajících 30% způsobilých výdajů musí dokládat výší vlastních 

zdrojů (výše proplacené dotace se v konečné fázi bude totiž odvíjet od zůstatkové alokace 

ROP Střední Morava). Minimální zaručený podíl dotace (při splnění veškerých podmínek) 

na skutečně vynaložených způsobilých výdajích projektu činí 50 %. Součástí poskytnuté 

dotace může být i značení, odpočívadla, stojany na kola, a podobná drobná doprovodná 

infrastruktura, pokud tyto výdaje nepřesáhnou 10 % hodnoty celkových způsobilých výdajů 

projektu. [27] 

Rozpočty krajů  

Obec Nedachlebice spadá pod Zlínský kraj, který je dalším potenciálním zdrojem 

financování. V roce 2004 přešla do kompetence krajů obnova venkova a ve Zlínském kraji je 

realizována formou podprogramu. V rámci Podprogramu na podporu obnovy venkova lze 

mj. získat dotaci na aktivity spojené s komplexní úpravou, obnovou a zřizováním 

cyklistických a pěších stezek. Obec Nedachlebice se svým počtem obyvatel spadá do rozmezí 

501 – 1000 obyvatel, přičemž míra podpory pro tyto obce od Zlínského kraje činí maximálně 

50%; žadatel tedy musí disponovat vlastními prostředky minimálně ve výši rovněž 50 %. 

V současnosti však obec těchto prostředků čerpat nemůže, neboť nebyla vyhlášena výzva. 

[33] 

 



 

 

4.4.3 Vlastní návrh řešení na základě zhodnocení variant financování 

Vzhledem k tomu, že od roku 2011 Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu 

a údržbu cyklostezek z rozpočtu SFDI (dále jen Pravidla SFDI) neumožňují a zakazují 

kombinaci příspěvků SFDI s prostředky Regionálního operačního programu, je nutné vybrat 

pouze jednu variantu financování, která by byla pro obec z hlediska čerpání finančních 

prostředků efektivnější. Na základě studie a porovnání Pravidel SFDI a podmínek pro čerpání 

dotací z oblasti podpory Bezmotorová doprava (s cílem výstavby regionálně významných 

stezek a zajištění napojení na již existující páteřní síť) Regionálního operačního programu 

Střední Morava, jsou níže uvedeny argumenty výběru zvolené varianty na financování 

cyklostezky. 

Pokud budeme posuzovat maximálně možnou výši dotace, kterou by obec mohla 

získat, bude tento příspěvek ze SFDI činit 65 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů 

stavební části akce, tzn., že v případě našeho projektu bychom mohli od SFDI získat dotaci 

v maximální hodnotě 9 750 000 Kč.  

Ze zdrojů ROP Střední Morava by maximálně poskytnutá výše dotace činila 14 025 000 Kč; 

kromě možnosti čerpat příspěvek v hodnotě maximálně 85 % způsobilých výdajů na stavební 

část akce, mohou být v žádosti o poskytnutí dotace zahrnuty ještě vedlejší výdaje (projektová 

dokumentace, doprovodná infrastruktura, apod.), maximálně však do výše 10 % hodnoty 

celkových způsobilých výdajů projektu. Nutno poznamenat, že v případě podání žádosti 

o dotaci z ROP Střední Morava, nemůže žadatel kalkulovat s touto částkou, a v rámci 

Finanční a ekonomické analýzy bude obec pracovat s předpokládanou výší dotace pouze 70 % 

způsobilých výdajů, tj. 11 250 000 Kč. 

V obou případech jsou uvedeny maximální částky, které by mohly být čerpány. V jaké výši 

však bude skutečně dotace čerpána, se stanovuje až při posuzování žádosti. Kritéria pro výběr 

projektů se u obou fondů liší. U SFDI hrají největší roli bezpečnostní kritéria (50 %), dále pak 

kritéria ekonomická a koncepční (mají stejnou váhu – 25 %). Výhodou u SFDI je, že žadatel 

je s danými kritérii lépe seznámen, na rozdíl od ROP. U ROP nejprve dochází ke kontrole 

přijatelnosti, následuje formální kontrola a nakonec hodnocení podle stanovených kritérií, 

která se dělí na obecná (společná pro všechny oblasti podpory) a specifická. Mezi obecná 

kritéria patří soulad s prioritními osami, regionální dopad a význam projektu, hospodářský 

a sociální přínos, vyhodnocení z hlediska horizontálních témat a udržitelnost projektu. 

Specifická kritéria jsou stanovena pro jednotlivé oblasti podpory a nevýhodou u nich je, 



 

 

že žadatel s nimi není konkrétně obeznámen, a přesné požadavky pro vyhodnocení předem 

nezná. Dalším kritériem jsou potom ještě skutečně volné finanční prostředky uvedených 

zdrojů. V závislosti na podstatně odlišném rozdílu mezi částkami nejvýše možných získaných 

příspěvků by bylo efektivnější zvolit variantu čerpání dotací ze zdrojů ROP Střední Morava. 

Region NUTS II Střední Morava je současně oblastí, která nejlépe využívá prostředků 

Strukturálních fondů EU a na rozvoj kvalitní cyklistické dopravy v regionu jí bylo 

v programovacím období 2007 – 2013 již vyčleněno cca 565 milionů korun.  

 Při posuzování výběru zdroje čerpání finančních prostředků hraje roli i způsob 

financování. Při čerpání z obou výše uvedených fondů je nutné mít dostatek vlastních 

finančních prostředků, neboť k profinancování dojde až po realizaci projektu. Za určitých 

podmínek je však možné ze strukturálního fondu EU zpětně proplatit již uskutečněné výdaje 

v rámci několika etap. 

Pokud bychom srovnávali náročnost a náklady spojené s vypracováním žádosti a s ní 

souvisejících dokumentů (finanční a ekonomická analýza, technická dokumentace, smlouvy 

týkající se vlastnických vztahů, atd.), po formální i obsahové stránce je mnohem náročnější 

struktura žádosti o dotace ze Strukturálního fondu. 

I přes náročnost vypracování žádosti a doložení veškerých potřebných dokumentů, 

bude efektivnější zažádat o dotaci ze Strukturálního fondu EU. V případě kladného 

vyhodnocení žádosti tak obec získá mnohem vyšší finanční prostředky k realizaci navržené 

cyklostezky. 

 

  



 

 

5 Závěr 

Tato práce byla zaměřena na analýzu územní samosprávy. V teoretické části jsem 

nejprve vymezila její postavení v rámci veřejné správy a charakterizovala jednotlivé podpůrné 

legislativní dokumenty týkající se této oblasti. V další části jsem se věnovala podrobnější 

charakteristice územních samosprávných celků – obcí a krajů z hlediska základních znaků 

tvořících jejich podstatu. Pro úspěšné fungování jednotlivých územních samosprávných celků 

je velmi důležité jejich hospodaření s vlastním majetkem a využívání externích zdrojů 

financování, čemuž se věnuje poslední část. Pro obce i kraje je nesmírným přínosem možnost 

využívat nenávratné finanční prostředky ve formě dotací, které přispívají k rozvoji 

a zvyšování atraktivity daného území. Ne málo se tyto možnosti ÚSC rozšířily po vstupu 

České republiky do Evropské unie. 

Ke splnění stanoveného cíle, provedení komplexní analýzy na řešeném území, jsem si 

v praktické části vybrala obec Nedachlebice. Nejprve jsem vymezila základní znaky obce, 

poté pomocí metody SWOT zanalyzovala její současný stav - popsala její silné a slabé 

stránky, definovala možnosti, které by pro obec mohly být přínosem a naopak, které by pro ni 

mohly znamenat ohrožení. Obec se nachází v poměrně klidné části, jejíž katastrální území je 

z velké části tvořeno lesy, zachovalou krajinou a třemi uměle vybudovanými rybníky, což 

obci dává neobyčejný krajinný ráz a přitahuje návštěvníky toužící po rekreačním odpočinku 

i z okolních vesnic. Pozitivně lze hodnotit i oblast kultury a sportovní činnosti, v níž jsou 

velmi aktivní nejen přímí zaměstnanci obce, ale i značná část místního obyvatelstva a opět tak 

všichni přispívají ke zvyšování atraktivity obce. Nevýhodou však je nedostatečné propojení 

s okolními většími městy, které by pro obec mělo socioekonomický přínos právě především 

v oblasti cestovního ruchu a současně jsou touto skutečností znevýhodněni i místní obyvatelé 

při cestování hromadnou dopravou. Jinou slabou stránkou je malý počet pracovních míst 

v obci, k jehož dalšímu snížení přispěl i zánik místního zemědělského podniku, a v závislosti 

na tom se obec potýká s ohrožením spočívajícím v pokračující klesající tendenci počtu 

obyvatel v důsledku stěhování se za prací. Bylo by proto přínosné využít stávající volné 

plochy v opuštěném zemědělském areálu a vybudovat nové provozovny, které by nejenom 

podnítily podnikatelskou aktivitu v obci, ale zároveň by mohly znamenat potenciální nárůst 

místního obyvatelstva. 

Z poznatků metody SWOT vycházela další část analýzy určená místním obyvatelům 

prostřednictvím dotazníkového šetření a byla zaměřena na jejich spokojenost s životní úrovní 



 

 

v obci, na oblasti, se kterými jsou a naopak, se kterými nejsou spokojeni, a na to, co jim 

doposud v obci schází. Většina obyvatel (87 %) uváděla, že je s životní úrovní v obci 

spokojena, a to nejčastěji v oblastech kulturního a sportovního vyžití, které nabízí široké 

spektrum místních akcí. Jeho neustálému rozvoji nasvědčuje i současný projekt 

multifunkčního zařízení, který se začne realizovat po získání dotace a bude tak místem pro 

konání nejrůznějších kulturních akcí a současně halou pro in-doorové sporty a aktivity. 

Naopak nejvíce nespokojeni jsou obyvatelé s intenzitou dopravních linek, které jsou poněkud 

omezené a převážně ve večerních hodinách a o víkendech bez přípojů; druhou nejčastěji 

uváděnou oblastí je stav komunikací (myšleny vedlejší cesty a chodníky), jejichž řešení je 

v současné době pozastaveno kvůli zamítnuté žádosti o dotaci. Občané mají největší zájem na 

modernizaci a renovaci především v oblasti kultury a sportu (výsledkem bude výše uvedené 

multifunkční zařízení), dále v oblasti veřejné dopravní a technické infrastruktury (týkající se 

místních komunikací, chodníků a v současnosti řešeného problému vybudování kanalizace, 

přičemž i v této oblasti se čeká na schválení žádosti o dotaci) a převážně ženy kladly také 

pozornost na vytvoření pracovních míst v místě jejich bydliště. Poslední položená otázka se 

týkala konkrétního objektu, který by v místě svého bydliště obyvatelé preferovali. Občané 

nejčastěji uváděli vybudování cyklistické stezky, výrobního podniku a koupaliště. 

V poslední části diplomové práce jsem vycházela z výsledků dotazníkového šetření, 

konkrétně z posledního dotazu, jež byl zaměřen na objekt, který by obyvatelé v obci uvítali. 

Největší procento dotázaných (42 % z celkového počtu) preferovalo vybudování cyklostezky. 

Na základě výsledků vyplývajících z analýzy SWOT i v rámci celkového hodnocení 

dotazníku, bych se i já přiklonila ke zvolené variantě vybudovat cyklistickou stezku, která by 

vedla do sousední vesnice a napojila se tak na významnou síť cyklistických stezek vedoucích 

dále na okolní města, přičemž by její význam spočíval především v přilákání potenciálních 

turistů, dále by měl význam pro bezpečné přepravování místních obyvatel v souvislosti 

s omezenými dopravními linkami a přípoji z okolní vesnice, mohli by ji využívat žáci 

navštěvující sousední Základní školu, anebo např. občané dojíždějící v okolí do svého 

zaměstnání. Po prozkoumání možných zdrojů nenávratného financování se obci v současnosti 

nabízí možnost rozhodovat se mezi získáním finančního příspěvku ze Státního fondu dopravní 

infrastruktury nebo z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Na základě srovnávání kritérií 

z uvedených fondů bude pro obec efektivnější předložit projekt a podat žádost o dotaci 

regionální radě regionu soudržnosti Střední Morava, která je řídícím orgánem územně 

vymezeného operačního programu Střední Morava.   



 

 

Cílem mé diplomové práce byla komplexní analýza řešeného území týkající se nejen 

samotného území obce, ale byla zaměřena i na zjištění spokojenosti místních obyvatel a 

vyhodnocení jejich požadavků na další možné budoucí změny v obci, na základě nichž bylo 

nastíněno řešení spočívající v tvorbě projektu a nalezení vhodné alternativy k zajištění jeho 

částečného financování prostřednictvím nenávratných finančních prostředků. Na základě výše 

uvedených skutečností se domnívám, že cíl mé práce byl splněn.    
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